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KALENDÁŘ AKCÍ

Uz jste si zašli pro svou 
slevu 40% na brýlová skla?
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Příznivé doplatky
a ceny pro všechny!

Lipí 2556/3, 193 00, Horní Počernice
info@lekarnalipi.cz aktuální otevírací doba 

www.ocniklinikahp.cz
725 537 096

Imunoglukan
P4H 60 kapslí

Vitamin C + zinek
30+15 tablet

Bioaktivní Vitamin D3 Pearls 
obsahuje 20 mikrogramů vitaminu 
D3 v jedné kapsli. Pomáhá udržovat 
správnou funkci imunitního systému 
a normální stav kostí a zubů.

597 Kč

69 Kč

Kaloba
21 tablet

185 Kč

Doplněk stravy ve formě cucavých 
tablet s vysokým obsahem Vitamin 
C, zinkem, echinaceou a šípkem. 
Výrobek přispívá ke správnému 
fungování imunity.

155 Kč

Vitamín D3
40 kapslí

Rostlinný lék v podobě potahované 
tablety, jejichž účinnou látkou je vysušený 
extrakt z kořene rostliny Pelargonium 
sidoides. Užívá se k léčbě akutního 
zánětu průdušek, který nevyžaduje 
podávání antibiotik.

Výživový doplněk, obsahující přírodní 
Imunoglukan a vitamin C, který přispívá 
ke správnému fungování imunitního 
systému, ke snížení vyčerpání a únavy 
a k ochraně buněk před stresem.

Lékárna

Dovoz léků domů v nejbližším okolí

ˇ

40%
sleva
40%
sleva

Lipí 2556/3, 193 00, Praha 9
281 865 665info@ocnioptikahp.cz

U Svobodárny 9, 190 00, Praha 9
284 818 267vysocany@oohp.cz

Horní
Pocernice

Vysocany

ˇ

ˇ

oční optika
Horní Počernice

*Platí pouze při kompletní zakázce a do vyprodání zásob 

CHVALSKÝ ZÁMEK

do 4. 4.
Leonardo – cesta do tvořivé mysli 
renesančního génia Leonarda da Vinci/
interaktivní výstava pro děti i dospělé

do 28. 2. 
Obyčejné zázraky v dílech Alisy Pirogové 
-výstava

DIVADLO

3.  2. 
Čtení na pokračování 

 18.00 hod.

4. 2. 
Pohádkové čtení 

 17.00 hod.

10. 2. 
Čtení na pokračování 

 18.00 hod.   

11. 2. 
Pohádkové čtení

 17.00 hod.

17. 2.  
Čtení na pokračování 

 18.00 hod.

18. 2.  
Pohádkové čtení 

 17.00 hod.

24. 2.  
Čtení na pokračování 

 18.00 hod.

25. 2.  
Pohádkové čtení 

 17.00 hod.

MUMRAJ

3. 2.
Dračky – dekorování keramiky a skla

 19.00 – 22.00 hod.

16. 2.
Rozkvetlý strom v rámečku

 18.00 – 19.30 hod.

STODOLA

6. 2. 
Burza akvarijních rybiček

 9.00 – 12.00 hod.

27. 2. 
Burza akvarijních rybiček

 9.00 – 12.00 hod.

OSTATNÍ

6. 2. – 16. 2. 
Masopustní týden aneb z Divadla  
až na Chvalský zámek
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ÚVOD

SLOVO  
STAROSTY

Vážení spoluobčané, milí sousedé, 

první kroky nového roku máme za sebou 
a chci věřit, že další nás povedou snad už 
po bezpečnějších pěšinách. Kalendářní 
zima se nám nesmazatelně přehoupla 
do svého posledního měsíce, února. Ten 
by měl být nejdůležitějším obdobím 
ve znamení bodu zlomu a naděje na po-
třebnou očistu. Pokud původní plány 
nedoznají žádných změn, od 1. února by 
se měli všichni lidé dobrovolně hlásit 
na očkování proti covid-19. Ať už ve vás 
očkování budí důvěru anebo vyvolá-
vá obavy, zůstává faktem, že je dosud 

nejefektivnějším způsobem v preven-
ci a jedinou nejkratší možnou cestou 
k návratu do normálního života, byť stále 
ještě cestou dlouhou a únavnou, nicméně 
nezvratnou. Nechat se očkovat je pro mne 
odpovědným postojem k ochraně života 
našeho i života druhých lidí. Obzvlášť jed-
ná-li se o nejzranitelnější skupinu, pro níž 
nákaza nemoci může přinést fatální dů-
sledky a nevratnou změnu v životě jejich, 
ale i v životě jejich nejbližších. Zůstaňte 
prosím pozorní k falešným a alarmujícím 
zprávám o zdravotní bezpečnosti očko-
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vacích látek. Moudře volte informační 
zdroje pro své poznatky a ke všem zavá-
dějícím a manipulativním sdělením raději 
přistupujte s kritickým úsudkem a hlavně 
s rozumem v hrsti.

Ať už vaše rozhodnutí bude jakékoliv, 
nechť je v něm svobodně zváženo pro 
a proti.

Přeji vám krásné, jak jinak než zdravé 
zimní dny.

 
Děkuji vám za přízeň. 

Petr Měšťan, starosta

VÝDEJ DEZINFEKCE 
NA RUCE ZDARMA
Výdej dezinfekce na ruce bude probíhat v měsíci 
únoru 2021 ve čtvrtek 4. 2. a 25. 2. od 16.00 hod. 
do 17.30 hod.

Místa výdeje: 
parkoviště u obchodního domu Albert a Penny.

Děkujeme našim skautům, kteří dezinfekci plní  
a pomáhají s její distribucí!

 
Za celý tým naší radnice: 

Petr Měšťan, starosta
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AKTUALITY

OTEVŘENO
V listopadu jsme na našem sběr-
ném dvoře ve Chvalkovické ulici 
č. p. 3 otevřeli RE-USE centrum. 
Toto otevřené RE-USE centrum 
slouží k darování věcí, které máte 
doma a nechcete je dále mít.

Mám radost, že se tento projekt povedlo realizovat a je využíván. Věci 
tímto způsobem darované mohou pomoci nebo udělat radost a to je 
smyslem celého projektu.

K našemu RE-USE centru se váže i veřejná sbírka s názvem „Bezba-
riérové Chráněné bydlení na Xaverově“. Od otevření RE-USE centra 
k 7. 1. 2021 bylo vybráno 14 461,04 Kč. Tato částka je pro mě moc 
milé překvapení. Těší mě, že vám věci z RE-USE centra dělají radost. 
Svědčí o tom vaše finanční příspěvky do kasičky, která je přímo 
v našem RE-USE centru. Z kasičky je finanční hotovost pravidel-
ně ukládána na transparentní účet u Komerční banky pod číslem 
5660227/0100. Na tento účet je možné přispět i bezhotovostně.

A JAK TO FUNGUJE?
Věc, kterou máte doma a nechcete ji, zanesete do areálu sběrného dvo-
ra, kde hned za vjezdem je umístěné RE-USE centrum. Věc předáte 
obsluze, ta ji nafotí a umístí na webové stránky www.nevyhazujto.cz. 
Na tyto stránky se po jednoduché registraci může podívat kdokoliv 
a vybírat ze spousty věcí. Po dobu prvních 7 dní ale mají přednost 
sociální odbory městských částí a neziskové organizace, které tyto věci 
mohou využít pro své klienty.

V případě, že sociální odbory městských částí a neziskové organizace 
nevyužijí možnosti, je věc nabídnuta na těchto stránkách všem obča-
nům. Pokud se vám věc líbí, je možné si ji zarezervovat nebo se přijďte 
podívat přímo k nám do RE-USE centra ve Chvalkovické ulici. 

Těšíme se na vás a mnohokrát děkujeme!
Eva Alexová, místostarostka

UMÍSTĚNÍ SBĚRNÉHO DVORA A RE-USE CENTRA
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AKTUALITY

FINANCE (ROZPOČET, DOTACE, GRANTY)

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

Rada městské části
1)  zařadila do rozpočtu částku 1 221,0 tis. Kč - podíl z obdržené-

ho odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických 
herních zařízení;

2)  přijala účelovou investiční a neinvestiční dotaci z rozpočtu hl. 
m. Prahy z rezervy na spolufinancování projektů EU/EHP 
na akci „Zateplení původní části budovy ÚMČ Praha 20, 
Jívanská 647“ v celkové výši 2 284,4 tis. Kč;

3)  obdržela neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu 
z Ministerstva práce a sociálních věcí na financování odměn 
pro pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí za období 
13. březen až 30. květen 2020 v souvislosti se ztíženým výko-
nem práce při šíření nemoci COVID-19 ve výši 116,1 tis. Kč.

INVESTICE

PARK HOUSLOVÝ KLÍČ – VYBAVENÍ

Rada městské části schválila uzavření smlouvy na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na stavební práce „Park Houslový klíč 
– vybavení“ se společností GARTENSTA PLUS, s. r. o. s nabíd-
kovou cenou 3 190 183,50 Kč bez DPH, dle doporučení výběrové 
komise.

MAJETEK

DOČASNÉ SNÍŽENÍ NÁJMU ZA PRONÁJEM 
NEBYTOVÝCH PROSTOR URČENÝCH K PODNIKÁNÍ 
NA ADRESE NÁCHODSKÁ Č. P. 868

Rada schválila dočasné snížení nájemného za měsíce 1/2021–
3/2021, tj. 3 měsíce, za pronájem nebytových prostor určených 
k podnikání umístěných v 1. nadzemním podlaží budovy 
Náchodská 868/28, dvěma osobám, z důvodu provedení sta-
vebnětechnických opatření souvisejících se stavbou ze strany 
pronajímatele.

SOCIÁLNÍ VĚCI

VÝPŮJČKA 2 KS POČÍTAČŮ PRO POTŘEBY  
ON-LINE DISTANČNÍ VÝUKY NA ZŠ

Rada městské části schválila přijetí 4 ks vyřazených počítačů (a to 
včetně monitorů, klávesnic a myší) z majetku Chvalského zámku 

INFORMACE  
Z RADNICE

do majetku městské části. Rovněž schválila jejich využití pro 
on-line výuku v rodinách nezletilých dětí, které plní povin-
nou školní docházku a nemají vlastní počítačové vybavení pro 
distanční vzdělávání. Usnesením z 8. ledna 2021 schválili radní 
zápůjčku 2 ks těchto počítačů konkrétním dětem.

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÝCH SBÍREK

Rada schválila vyhlášení dvou veřejných sbírek:
1)  na pomoc dvěma dětem, sourozencům z Horních Počernic, 

kteří v důsledku tragické autonehody zůstali bez rodičů;
2)  na pomoc rodině z Horních Počernic, která v důsledku po-

žáru rodinného domu potřebuje finanční prostředky na jeho 
rekonstrukci.

Obě sbírky budou realizovány prostřednictvím transparentních 
účtů. Bližší informace uvedeme po naplnění nezbytných formál-
ních kroků v příštím čísle HPZ, na webu a FB městské části.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O UDĚLENÍ 
SOUHLASU K PROVOZOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ KE SBĚRU, 
VÝKUPU A VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ

Rada městské části vzala na vědomí informaci o možnosti sezná-
mit se s podklady před vydáním správního rozhodnutí o udělení 
souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání 
odpadů dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpi-
sů pro firmu KOVODEMONT CZECH, a. s. Jedná se o zaří-
zení stávající, které bude provozováno stejným způsobem jako 
do dnešního dne včetně kapacity zařízení, způsobu nakládání. 
Rada s tímto záměrem vyslovila souhlas.

VÝSTAVBA

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO ORGÁNU EIA 
K ZÁMĚRU „VÝSTAVBA BÍLÝ VRCH, K. Ú. HORNÍ 
POČERNICE – ZMĚNA ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ“

Dne 6. 1. 2021 obdržel Odbor životního prostředí a dopravy 
ÚMČ Praha 20 stanovisko Oddělení posuzování vlivů na životní 
prostředí Odboru ochrany prostředí MHMP k záměru „Výstav-
ba Bílý vrch, k. ú. Horní Počernice – změna územního rozhod-
nutí“. Orgán EIA ověřil, že nedošlo ke změnám záměru, které 
by mohly mít významný vliv na životní prostředí. Rada městské 
části tyto informace vzala na vědomí.
Klidný únor a pevné zdraví vám ze srdce přejí

Petr Měšťan, Vilém Čáp, 
Eva Alexová, Jaroslav Kočí, 

Zbyněk Římal a Jindřich Jukl, 
radní městské části
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ZASTUPITELÉ

Procházka Svépravicemi

Letos před Vánocemi se bohužel 
u svépravické kapličky nezpívalo. 
Covidová pandemie zabránila krásným 
tradičním adventním akcím, na které 
se sousedé ve Svépravicích každoročně 
těší. Po dobu vánočních svátků byl ale 
v kapličce vystaven slaměný betlém, 
který vytváří příjemnou sváteční atmo-
sféru.

Na konci mostu Na Svěcence, 
po pravé straně, je po dlouhých letech 
zasypaná díra za koncem chodníku, ko-
nečně zmizel půlmetrový schod z mostu 
na silnici.

Ale co nejvíce potěšilo mnoho obyva-
tel blízké dálnice, jsou meandry potoka 
a upravená zeleň. Mnoho lidí tam chodí 
na procházky, běhají a sledují, jak se to 
tam stále mění k lepšímu. Magistrát 
se opravdu o toto území k radosti nás 

Podpora pro Sbor dobrovolných  
hasičů Chvaly

Víte o tom, že historie Sboru dobro-
volných hasičů Chvaly se traduje už 
od 1. ledna 1878? Je to obdivuhodné 
datum! Hasiči dnes patří k nejdéle 
fungujícím spolkům v Horních Po-
černicích. Už samotný tento fakt si 
zasluhuje naši úctu.  Co mě zvlášť těší, 
je skutečnost, že hasiči své aktivity 
v naší městské části chtějí nadále rozví-
jet. Sbor výrazně omladil. Mezi zájemci 
o hasičské aktivity v Horních Počerni-
cích se objevují i děti. Je proto důležité, 
abychom počernické dobrovolné hasiče 
v jejich dalším směřování podpořili.

Zatím jim chybí potřebné ošacení, 
obuv, rukavice. Schází jim ale i tech-
nické zázemí. Pomoc a podporu ze 

Zpětvzetí žaloby TJ Sokol Horní Počernice

Zastupitelstvo MČ Praha 20 (ZMČ) dne 
9. 3. 2015 schválilo žalobu proti TJ Sokol 
Horní Počernice pro bezdůvodné obohace-
ní ve výši 870 707 Kč, které mělo vzniknout 
užíváním budovy bývalé trafostanice v ulici 
Ratibořická bez právního důvodu subjek-
tem TJ Sokol Horní Počernice. 

Rada MČ Praha 20 (RMČ) dne 3. 8. 2020 
rozhodla o uzavření „Smlouvy o spolupráci 
v rámci podpory volnočasových aktivit a ře-
šení vzájemných finančních závazků“, roz-
hodla také o zpětvzetí žaloby a pro TJ Sokol 
Horní Počernice stanovila úhradu částky 
300 000 Kč.  A to bez rozhodnutí ZMČ.  
Nikdo z radních, kteří pro toto rozhodnutí 
hlasovali, vůbec neřešil, že vzdání se práva 
na vymáhání bezdůvodného obohacení patří 
do kompetence ZMČ. Cituji ze stanovisek 
Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP) a Minis-
terstva vnitra ČR (MVČR):

všech pečlivě stará. Vysazují se tam dal-
ší stromy. Vyrostla tam i ohrada, kde 
budou mladé stromky chráněné před 
zvěří a vandaly, než více povyrostou. 
Jediný malý nedostatek se týká mami-
nek s kočárky, které nemohou projít 
celý okruh, kvůli přepadu z rybníka. Až 
tam lávka bude, bude to i pro ně krásná 
procházka.

Co také trápí obyvatele u rybníka 
Staráku, je to, že za větrných dní létají 
odpadky, hlavně plastové sáčky a tašky 
z kontejnerů na hladinu rybníka, kde je 
místní nemohou dost dobře posbírat. 
Vzpomínám si, že před časem v rám-
ci projektu Participativního rozpočtu 
vyhrál projekt na oplocení kontejnerů. 
Co se s ním stalo? Možná by potom stav 
kolem našich nádob na tříděný odpad 
nepůsobil tak neutěšeně a veřejnému 

strany městské části si určitě zaslouží 
i jejich zbrojnice na Chvalech. Dosud 
jsou to neútulné holé zdi bez topení. 
Nedávno se starostou hasičů stal Petr 
Růžička. Je příjemné poslouchat, jaké 
má spolu s dalšími dobrovolnými hasiči 
v Horních Počernicích do budoucna 
plány! Společně s mým kolegou Milo-
šem Vackem se snažíme zmapovat jejich 
aktuální potřeby a jako zastupitelé jim 
pomoci v nastartování dalších aktivit. 
Navrhujeme proto i do rozpočtu na rok 
2021 potřebné finance na podporu 
tohoto spolku.

Dobrovolní hasiči v mnoha obcích 
a městských částech pomáhají při 
společenských akcích. Zajišťují po-

MHMP: „Dále platí, že pokud bylo podání 
samotné žaloby odsouhlaseno usnesením 
zastupitelstva městské části, mělo by to 
podle našeho názoru být opět zastupi-
telstvo, které svým usnesením schválí 
i případné zpětvzetí žaloby.“

MVČR: „Obecně je tedy možné konstato-
vat, že pokud zastupitelstvo pražské městské 
části schválilo podání žaloby na Spolek, 
vyhradilo si tím rozhodování o uvedené 
záležitosti, aniž by to výslovně uvedlo a není 
tedy možné, aby rada městské části toto roz-
hodnutí svým rozhodnutím zrušila, neboť 
by tak o vyhrazené pravomoci zastupitelstva 
rozhodl jiný orgán městské části.“ 

Na jednání ZMČ dne 21. 12. 2020 
před schválením žádosti TJ Sokol Horní 
Počernice o dotaci ve výši 680 000 Kč se 
tato situace opět řešila. Vedení radnice se 
však prověřením situace ale vůbec neza-
bývalo! Přitom řešit tuto situaci mohlo již 
od srpna, na základě upozornění ještě tehdy 

prostoru v Horních Počernicích by to 
určitě prospělo.

Nejvíce ale místním starším obyva-
telům opravdu vadí, že původně zřízená 
autobusová linka 224, která mnoha lidem 
svou trasou velmi vyhovovala, a zvykli si 
na ni, jezdí dnes po jiné trase. Pro ty, co 
nejezdí svým autem, je to veliká škoda. 
Je to téměř tak hloupé, jakoby společnost 
ROPID chtěla ukázat, že by to šlo a ces-
tování MHD by pro počernické občany 
mohlo být příjemnější a pak to zrušit.

Budeme doufat, že městská část neza-
pomene na starousedlíky a bude se snažit 
tuto situaci napravit.

Alžběta Cibochová, 
zastupitelka HOP

žární a zdravotnický dohled na čaro-
dějnicích, akcích pro děti, soutěžích, 
věnují se mnoha preventivním akcím. 
Naší společnou ambicí určitě je, aby se 
jejich aktivity i v Horních Počernicích 
postupně rozšířily i na to, že budou 
pomáhat při likvidaci požárů, likvidaci 
nebezpečných látek, spadlých stromů 
a větví nebo nebezpečného hmyzu. 
Na počátku nového roku je to pro nás 
všechny příjemný a pro Horní Počerni-
ce jistě prospěšný úkol.

Přeji vám všem krásné dny roku 2021.

Daria Češpivová, 
zastupitelka Hnutí občanů Počernic

radní paní Jany Hájkové, BBA na jednání 
RMČ, dále na základě interpelace zastu-
pitele Ing. Miloše Vacka na jednání ZMČ 
dne 21. 9. 2020 a samozřejmě i na základě 
jednání ZMČ dne 7. 12. 2020, kde bylo 
na názor MHMP a MVČR upozorněno!

I když současné vedení radnice situaci 
naprosto neřešilo, zřejmě nakonec o správ-
nosti svého jednání příliš přesvědčené 
nebylo. Tak ještě na jednání ZMČ  navrhu-
je a 13 hlasy schválí bez jakýchkoliv dalších 
podkladů dodatečný souhlas s uzavřením 
smlouvy s TJ Sokol Horní Počernice a sou-
časně souhlas s usnesením RMČ ze dne 3. 
8. 2020, tedy i souhlas se zpětvzetím žaloby. 

Co na tom, že se tak stalo několik měsíců 
poté, co již bylo zpětvzetí žaloby naší radou 
podáno, soudní spor de facto neexistuje 
a TJ Sokol Horní Počernice již uhradil 
částku 300 000 Kč. 

Mgr. Jiří Beneda, 
Společně Pro Počernice
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Silniční okruh kolem Prahy  
- stavba 511 (SOKP 511)

Odbor územně a stavebně správní Minister-
stva pro místní rozvoj (MMR) rozhodl dne 
28. 12. 2020 o námitkách podjatosti všech 
úředních osob Magistrátu hl. m. Prahy. 

Ředitel Magistrátu hl. m. Prahy je 
vyloučen z projednávání a rozhodování 
v řízení o žádosti žadatele o umístění sta-
vebního záměru.

Z rozhodnutí dále cituji:
„Hlavní město Praha je účastníkem říze-

ní o žádosti o umístění předmětné stavby, 
tedy nelze tvrdit, že v daném případě zcela 
absentuje systémové riziko podjatosti, a je 
nezbytné posoudit, zda se jedná o riziko 
systémové podjatosti v podkritické míře 
nebo v nadkritické míře.“ 

„Ministerstvo k samotné povaze rozho-
dované věci uvádí, že je všeobecně známo, 

Proč jsem vrátila starostovi  
rakouské víno?

Na prosincovém jednání zastupitelstva 
dostali zastupitelé od vedení městské 
části dárek, hrazený z veřejných pro-
středků, tedy nás všech.

Obsah dárkové tašky mě velmi překvapil, 
protože se nedomnívám, že v dnešní ne-
lehké době je správné nakládat s veřejnými 
prostředky bez rozmyslu a zralé úvahy. 

Nerozumím tomu, proč namísto 
podpory moravských vinařů, kteří si 
zoufají, nakoupí radnice jako dárek 
poměrně drahá, rakouská vína? A umístí 
je do obalu s ražbou, která patří k vůbec 
nejdražším a dnes už proto téměř nepo-
užívaným formám dokončení tiskových 
prací? 

Nemluvě už vůbec o rouškách, za které 
radnice zaplatila více než 50 000 Kč. Je 
zvláštní paradox, že cena jedné roušky 

že stavba Pražského okruhu je velmi 
významnou stavbou, která se stala častým 
politickým tématem nejen na úrovni 
komunální politiky, ale též na úrovni 
celorepublikové. V daném případě nelze 
ani tvrdit, že by se jednalo o zcela běžnou 
a nekontroverzní stavbu, neboť mediální 
zájem a množství vznesených námitek 
v řízení svědčí o opaku. Za zcela zásadní 
pak ministerstvo považuje Memorand-
um o spolupráci na urychlení přípravy 
a realizace významných dopravních staveb 
na území hlavního města Prahy a Středo-
českého kraje (dále jen „Memorandum“), 
jež bylo uzavřeno mezi Ministerstvem 
dopravy, Středočeským krajem, hlavním 
městem Praha (MHMP), Správou želez-
nic, s. o. a Ředitelstvím silnic a dálnic 
ČR, s. p. o. Dle záznamu uvedeného 
v registru smluv bylo Memorandum uza-

u nás vychází na 85 Kč, přitom podob-
né lze pořídit za cenu o polovinu nižší. 
Můj kolega Petr Růžička dokázal získat 
od společnosti Dafné Profi, s. r. o. 
od paní Moniky Konhefr z Horních 
Počernic 500 kusů látkových roušek 
zdarma. U této společnosti mohla naše 
městská část objednat i další roušky 
v rámci standardní objednávky (včetně 
loga městské části) za podstatně nižší 
cenu. Veškeré informace měl starosta 
Mgr. Petr Měšťan k dispozici a místo 
toho, aby podpořil místní podnikatel-
ku, která nám věnovala pro naše občany 
roušky zdarma, objednáním látkových 
roušek jinde podpořil společnost, jejíž 
hlavní činností je výroba sportovních 
dresů. Zřizovatel této společnosti sídlí 
v daňovém ráji v Belize. Nebylo by dnes 

vřeno dne 10. 11. 2020, tj. dnem podpisu 
poslední ze zúčastněných stran. Pak sku-
tečnost uzavření uvedeného Memoranda, 
v němž je deklarována vzájemná snaha 
o součinnost zúčastněných stran směřující 
k realizaci mimo jiné i výše uvedeného 
stavebního záměru, již zakládá důvod 
pochybovat o nepodjatosti zaměstnanců 
Magistrátu hl. m. Prahy.“

Rozhodnutí MMR naleznete na:  
www.mmr.cz a na www.spolecnepropo-
cernice.cz.

Pokud získá rozhodnutí MMR právní moc, 
odejme nyní věc Magistrátu hl. m. Prahy 
a pověří vedením odvolacího řízení jiný 
krajský úřad? 

Ing. Milan Herian, 
Společně Pro Počernice

daleko více třeba podpořit české firmy? 
Jsem přesvědčená, že takto vynaložené 
peníze bylo možné využít spíše ve pro-
spěch hornopočernických občanů! Lidí, 
kteří v těchto dnech často řeší nelehké 
existenční a často i zdravotní problémy 
a pomoc a podporu radnice potřebují!

Proto jsem víno panu starostovi 
Mgr. Petrovi Měšťanovi obratem vrátila 
a přiložila mu k němu otevřený dopis. 
Od té doby čekám na odpověď, která 
by toto, pro mě zcela nepochopitelné 
utrácení veřejných prostředků, vysvět-
lila. Velmi ocením, když se naše vedení 
napříště zamyslí nad tím, jak vhodně 
s veřejnými prostředky naložit.

Jana Hájková, 
zastupitelka

Reakce na otázku: „Proč jsem starostovi 
vrátila rakouské víno?“

Autorka článku má jasno v postoji, 
v němž převládá představa o liknavos-
ti, rozmařilosti vedení obce při výbě-
ru ochranných pomůcek a pozornosti 
v podobě rakouského vína.  Promiňte 
laskaví čtenáři, ale k uvedenému je pro 
mne nezbytné uvést zavádějící tvrze-
ní na pravou míru. Čas předvánoční je 
dobou vyzývající k určitému ohlédnutí 
za právě končícím rokem. Nezapomněli 
jsme, že je někdy třeba udělat víc než pou-
ze poděkovat za odvedenou práci. Navázali 
jsme na dlouhodobě zavedenou tradici 
obdarovat zastupitele obce věcným darem. 
Vsadili jsme na jistotu. Konkrétní před-
stava o dárku byla tedy daná, proto jsme 
si nechali od našeho stálého, léty prověře-

ného českého dodavatele zaslat přesně ten 
samý sortiment zboží, jaký léta kupovali 
naši radniční předchůdci. Jednalo se o tzv. 
tiché víno vyrobené v Rakousku. To také 
bylo zastupitelům předáno ve vkusné 
dárkové krabici, která byla zhotovena 
z kartonového obalu s laserovým textem 
a s logem MČ.  Ve výsledku tento obal 
spolu s jeho obsahem byl finančně daleko 
méně nákladný než dříve použité laserové 
gravírování či potisk lahvového skla. Co 
se týče ochranných prostředků, roušky 
jsme objednali dle platné právní úpra-
vy v řádném výběrovém a poptávkovém 
řízení. Záleželo nám na tom, aby naši 
zaměstnanci, kteří přicházejí do styku 
s veřejností, nosili ústenky s antimikrobi-

ální úpravou látky, přičemž jsme obzvlášť 
kladli důraz na kvalitu těchto ústenek. 
Neodpustím si poznamenat, že ona 
pohádka o zlém králi a hodných rádcích 
zde nemá žádné opodstatnění. Ale kromě 
jiného je autorčin článek docela zajímavou 
ukázkou způsobu myšlení, kdy při hledání 
argumentů je postupováno stylem „účel 
světí prostředky“ aneb, jak praví staré 
přísloví: „Kdo chce psa bít, hůl si vždycky 
najde.“ Nevraživost, zášť, protivenství. 
Jeden by druhého na lžíci vody utopil. 
K čemu jsou malicherné spory žabomyších 
válek? K čemu?

Petr Měšťan, 
starosta
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Odměny pro členy komisí

Poradním orgánem rady a zastupitelstva 
jsou komise a výbory, ve kterých pracu-
jete vy, naši občané.

Na jednání Zastupitelstva MČ Praha 
20 (ZMČ) dne 7. 12. 2020 byl předložen 
návrh na zrušení usnesení ZMČ ze dne 
23. 9. 2019 ve věci návrhu systému pe-
něžitého plnění poskytovaného členům 
výborů ZMČ a komisí RMČ Praha 20.  
V důvodové zprávě k tomuto návrhu bylo 
uvedeno, že vyplácení členům z řad ob-
čanů je administrativně i časově poměr-
ně náročné. Hlavně pro členy komisí, 
KTEŘÍ MUSÍ VYPLNIT 1X ZA ROK 
TABULKU. Námi zaběhnutý systém 
vyplácení odměn údajně nezohledňuje 
daňové konsekvence a tedy nákladovost 
nejen na straně členů, ale i na straně 
MČ. A dále bylo uvedeno: „… že účast 
veřejnosti v komisích a výborech by 
měla být motivována spíše aktivním 
a osobním zapojením do činnosti obce, 
neměla by být skutečnost, zda je činnost 

v komisi odměňována v jakékoliv podobě 
určujícím hlediskem. Lze navíc očeká-
vat, že tomu u členů stejně není a jde 
o jejich zájem. Existuje řada obcí, kde 
činnost v komisích a výborech není 
jakkoliv spojena s finanční odměnou a je 
vnímána jako zájmová spoluúčast občanů 
na činnosti obce.“

Kolik času a energie stojí naše občany 
práce v komisích, vědí nejlépe oni sami. 
Protože předložený materiál vůbec ne-
řešil nový návrh systému pro vyplácení 
odměn, navrhla jsem materiál stáhnout. 
Pan místostarosta Ing. Vilém Čáp navr-
hoval, že doplní do návrhu na zrušení, 
že nový návrh odměn předloží do břez-
na 2021. Po diskusi nakonec samotné 
vedení radnice stáhlo materiál z progra-
mu. Neuběhly ani 4 měsíce a materiál 
byl znovu předložen na jednání ZMČ 
dne 21. 12. 2020 už s návrhem vyplácení 
odměn, a to formou darovací smlouvy. 
Ve vlastní důvodové zprávě pak je k ma-
teriálu uvedeno: „NENÍ VŠAK MOŽNÉ 
POSKYTNOUT DAR ZA VÝKON 

FUNKCE V KOMISI NEBO VÝBO-
RU!“ To ale naše radní nikterak neod-
radilo, aby takový návrh sami schválili 
a předložili zastupitelům. Neodradil je 
ani Mgr. Jiří Beneda, který na jednání 
ZMČ 7. 12. 2020 vedení radnice upozor-
nil, že jde tímto jednáním o obcházení 
zákona. Ani to nezabralo. A tak až díky 
vystoupení člena komise dopravy pana 
Jiřího Švejdy (občana Horních Počernic, 
kandidáta Počernice Jinak), který jim 
osobně přišel na jednání ZMČ vysvětlit, 
že jejich návrh vyplácení odměn formou 
daru je v rozporu s legislativou, se tento 
způsob řešení vyplácení odměn nakonec 
neschválil.

Vyplácení odměn pro členy komisí 
z řad občanů tedy zůstává tak, jak bylo 
za našeho vedení v zaří 2019 nastaveno, 
což je zcela legislativně správně!

Karla Polydorová, 
Společně Pro Počernice

Rezignace na funkci člena rady

Vážení spoluobčané a milí přátelé, bo-
hužel v tomto ani v minulém čísle jste 
nenašli můj pravidelný radniční příspěvek 
z oblasti sociálních věcí, zdravotnictví 
a spolkové činnosti. Důvodem je moje 
rezignace na funkci člena rady, kterou 
jsem v pondělí 7. prosince 2020 podal 
na Zastupitelstvu městské části Praha 20. 
K tomuto rozhodnutí mě už delší dobu 
vedly mnohé okolnosti, například, že 
v rámci jednání ady a zastupitelstva jsem 
vždy hlasoval s péčí řádného hospodáře, 
ale bohužel takto nejednali ostatní radní, 
s kterými jsem v mnoha případech nena-
cházel shodu a dospěl jsem k názoru, že 
mé setrvání v radě nemá smysl. Odmítám 
se nadále účastnit této koalice pro ztrátu 
důvěry a vypověděl jsem všechny dohody 
o spolupráci vytvořené panem místosta-
rostou Ing. Vilémem Čápem.

Pár dobrých zpráv z prosincového zastupitel-
stva je, že prošlo schválení mnou navržené-
mu daru Léčebnému a rehabilitačnímu stře-
disku Chvaly, a to na podporu dofinancování 
následné a rehabilitační péče. Zároveň byla 
schválena dotace na nákup pracovních oděvů 
pro náš Sbor dobrovolných hasičů Chvaly. 
Také se mi podařilo navázat spolupráci s ná-
stupnickou společností Xaverov, která vlastní 
všechny předměty ze slavné historie do-
stihových koní. Měl jsem představu vytvořit 
tzv. „síň slávy“, kde by tyto předměty byly 
vystaveny. Další dobrá zpráva je, že sbírka 
ve prospěch chráněného bydlení na Xaverově 
je nadále hojně finančně podporována. I já 
sám jsem do ní přispěl. Moc si všech darů 
vážím a jménem klientů vám děkuji.

Dále jsme společně s paní redaktorkou 
Bartákovou připravili do lednového čísla 
kompletní aktuální seznam všech lékařů 
a věřím, že vám bude spolu s Katalogem 
nejen sociálních a zdravotních služeb dob-

rým pomocníkem při různých životních 
situacích.

Závěrem, ať už jako zastupitel i krát-
ce jako radní, jsem vždy hájil zájmy naší 
krásné městské části a jejích občanů. Každá 
maminka, každý tatínek, senior či spolek 
se na mě mohli kdykoliv obrátit a vždy 
jsem se ve spolupráci s Odborem sociál-
ních věcí a školství snažil pomoci, jak to 
jen bylo možné. I nadále budu vykonávat 
funkci zastupitele městské části a v souladu 
se svým volebním programem budu dál 
hájit zájmy občanů Horních Počernic. Dě-
kuji všem, kteří jste mi ve funkci radního 
pomáhali a za milou podporu a zprávy.

Přeji vám všem hodně štěstí a především 
zdraví v novém roce a hezké zimní dny.

S úctou
Petr Růžička, váš zastupitel
Petr_ruzicka@pocernice.cz

www.facebook.com/pet.ruzicka

Myslí se v Počernicích na chodce?
 
Dlouhodobě v Horních Počernicích sleduji 
neutěšený stav přechodů pro chodce. Za svého 
působení v roli radního to byla jedna z věcí, 
které jsem se snažil změnit. Bohužel člověk 
zjistí, co byrokracie, povolení a stavebních 
úprav je potřeba, aby vznikl jeden jediný pře-
chod. Čas, který nám byl na radnici dán, mi 
bohužel nedovolil dotáhnout plán na systema-
tické budování přechodů, a i u většiny z těch, 
kde jsme se snažili o jejich okamžité vybudo-
vání, jako by se zastavil čas. Stále tak nejsou 
přechody za Penny v ulici Mezilesí nebo 
v okolí Alberta. Jsem rád, že jsme alespoň do-
kázali ošetřit stavební řešení přechodu v ulici 
Ve Žlíbku (před kruhovým objezdem na D10). 

Ten mimochodem o to více kontrastuje 
s vedlejším přechodem vytvořeným za pomoci 
„city bloků“, kde jsem viděl nejednu bouračku. 
Netěší mě, že se dodnes nepodařilo dotáhnout 
ani dodatečné zvýraznění přechodu přes ulici 
Ve Žlíbku v křižovatce se Štverákovou, který 
používá mnoho lidí včetně dětí a který není 
jako jediný z řady přechodů Ve Žlíbku opatřen 
dodatečnými stavebními úpravami. V obytné 
zástavbě Horních Počernic si ale chodec již 
bohužel jaksi zvykl, že když dojde po chodní-
ku na konec bloku domů, přechod v křižo-
vatce většinou nenajde. Přechody nevznikají 
ani v rámci nově budované zástavby – napří-
klad při výstavbě více než 80 domů projektu 
Beranka II nevznikl na současně budovaných 
750 metrech ulic Tlustého a K Odpočinku 

jediný přechod. Přechody nám však chybí 
i na mnohých exponovaných místech. Namát-
kou na východní části ulice Náchodské je 
poslední přechod v křižovatce s ulicí Bárt-
lova, dalších půl kilometru zástavby již nic. 
Nebo v okolí Albertu jsou přechody pouze 
na ostrůvky před parkovištěm, k samotnému 
Albertu se po nich ale člověk nedostane a přes 
ulici Ratibořickou chybí k Albertu přechod 
úplně. Přitom právě zde chodí mnoho dětí 
do okolních škol a školek a přechody jsou zde 
potřeba jako sůl. Nezbývá tak než jen doufat, 
že dnešní vedení městské části na realizaci 
přechodů zcela nerezignovalo a že se situace 
snad časem zlepší.

Zbyněk Mucha, 
zastupitel Hnutí občanů Počernic
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Další krok při obnově Sboru  
dobrovolných hasičů Chvaly

Tradice hasičů v Horních Počernicích 
začala rokem 1878 a má fascinující 
historii.

V HP je několik rodin, které jsou 
po čtyři i pět generací členy hasičských 
sborů HP.

Od roku 1989 došlo v HP ke zrušení 
počernických a svépravických dobro-
volných hasičů, nepřijatelnému úpadku 
chvalských hasičů díky zanedbávání ze 
strany obce.

Konec roku 2020 využili naši hasiči se 
starostou SDH Praha – Chvaly Petrem 
Růžičkou k setkání s Odborem místního 
hospodářství ÚMČ Praha 20 vedeným 
Bc. Šimáčkem. Cílem bylo předvést po-
žární techniku, která se musí uskladnit 
mimo přeplněnou hasičskou zbrojnici. 
Jen tak je možné zajistit další provoz 
a práci v hasičské zbrojnici. Zúčastnil 
jsem se setkání v provizorní a nevyho-
vující hasičské zbrojnici na Chvalech 

29. 12. 2020. S hasiči jsem v kontaktu 
každý týden, spolupracuji se starostou 
SDH Chvaly p. P. Růžičkou a snažím 
se pomoci připravit koncepci postupné 
obnovy sboru.  

Podařilo se mi prosadit do rozpočtu 
300 tis. Kč, které mají pomoci v počá-
tečních krocích k obnovení tradiční čin-
nosti jednotky požární ochrany. Hasiči 
potřebují akutně odstěhovat z hasičárny 
dvě čerpadla v majetku MČ Praha 20: 
přívěsný vozík PPS 12 a historickou 
stříkačku EBERT-DELAHAYE. Pan 
Báček sdělil, že uskladnění čerpadel 
v rámci Odboru místního hospodářství 
není možné. Proto jsem vyzval, aby se 
požární technika uskladnila v plecho-
vé hale u vstupu do sběrného dvora. 
Bc. Šimáček uvedl, že na Bílém Vrchu 
je v garážích MČ uskladněna další 
požární technika. Prohlídka garáží 
na Bílém Vrchu našla požární techniku: 
pojízdný hasicí přístroj pěnový VP200 
a zelený přívěsný vozík PPS 12. Padl 
návrh, že po uspořádání věcí v garážích 

by se tu mohly uskladnit i další věci. 
Musí se rozhodnout, jakou požární 
techniku si ponechat a co restaurovat. 
Starosta SDH Růžička požádal o pro-
věření všech možností uskladnění dvou 
čerpadel v majetku MČ P 20 ze zbrojnice 
na Chvalech v nemovitostech MČ a to: 
1. uskladnění v plechové hale MČ P 20 
u vstupu do sběrného dvora, 2. usklad-
nění v garážích MČ P 20 na Bílém Vr-
chu, 3. uskladnění v bývalé kotelně p. č. 
4037/90 na Bílém Vrchu. Navrhl jsem 
pro případ uskladnění požární techni-
ky v garážích na Bílém Vrchu instalaci 
zabezpečovacího zařízení. 

Léta trvající nezájem vedení MČ se 
pokusilo změnit vedení MČ po volbách 
v roce 2018. Po odvolání starostky paní 
Aleny Štrobové a její koalice se opět vše 
vrátilo do starých kolejí nezájmu a igno-
rance hasičů.

 Miloš Vacek, 
zastupitel Hnutí občanů Počernic

Koalice se rozpadá

Ačkoliv se ve volbách v roce 2018 vyslovili 
občané pro změnu v Horních Počerni-
cích, únorový převrat v roce 2020 vrátil 
vše do starých kolejí. U kormidla jsou 
a za nitky opět tahají bývalé „osobnosti“ 
spolu s dalšími politickými evergreeny. 
Staronová koalice se však brzy rozpad-
la. Praktiky, které nyní ve vedení úřadu 
panují, již nemohli dále snášet dva koaliční 
radní – Jana Hájková a Petr Růžička. 
Velice mě zaujaly jejich přednesené důvody 
na ZMČ dne 7. 12. 2020, jejichž zkrácené 
úryvky zde uvádím. Doporučuji zhlédnout 
i videozáznamy, které jsou na webových 
stránkách MČ Praha 20 (rezignace zazněly 
v závěru jednání). Šířené přepisy naleznete 
i na Facebooku radních.

Informuji vás zde o tom, jelikož původní 
žádost p. Růžičky nebyla uveřejněna, k če-
muž se rozproudila další bouřlivá diskuse. 

P. Růžička: „Zároveň se tímto omlou-
vám paní emeritní starostce Mgr. Aleně 
Štrobové a jejím kolegům, že jsem i svým 
hlasem podpořil jejich únorové odvolání. 
Dnes však vím, že skutečně ona a její ko-
legové pracovali pro H. Počernice a zájmy 
našich občanů, nikoliv zájmy soukromé 
či zájmových skupin. Vždy jsem hlasoval 
tak, abych jednal s péčí řádného hospo-
dáře a myslel při tom na možné důsledky. 
Bohužel jsem byl téměř vždy přehlasován 
a tedy mé setrvání v této radě nemá smysl. 
Odmítám se této koalice účastnit.“ 

J. Hájková: „K této rezignaci mám 
závažné důvody, jsou jimi především: střet 
zájmů - členové rady jednají opakovaně 
ve střetu zájmů, i přesto, že jsou na to 
upozorňováni. Prokazatelně se jedná 
o pana starostu Měšťana, radního Kočího 
ml. a p. Jukla. Jednání radních v souvis-
losti s přidělováním zakázek, dodržová-

ním smluvních závazků vůči dodavatelům 
a čerpání finančních prostředků z rozpoč-
tu MČ vzbuzuje podezření na trestnou 
činnost. Setrvání v současném složení 
rady by mě mohlo vystavovat riziku trest-
ního stíhání.“

Pokud jste také nemile překvapeni 
z uvedených důvodů, prosím, ptejte se nás 
i vedení radnice, přijďte se podívat osobně 
na ZMČ nebo čtěte příspěvky opozičních 
stran na Facebooku. Každopádně dobře 
zvažujte vaše hlasování v budoucích vol-
bách. A především stejně jako já věřte, že 
se ve zbývající dvanáctce najdou ještě další 
odvážné duše, pro které budou jejich mo-
rální zásady a slib práce pro občany HP 
stále tím nejdůležitějším. A to jak nyní, 
tak i v jejich dalším působení ve veřejném 
a společenském životě.

Pavel Skalický, 
zastupitel za HOP

Vážení spoluobčané naší MČ Praha 20,
rád bych se podělil o osobní zkušenost 
z hezké věci, které se naší MČ podařilo 
docílit díky odsvěření tzv. biologických 
rybníků blízko dálnice D11. Tento 
proces byl zahájen před lety většinovým 
rozhodnutím zastupitelů k odsvěře-
ní pozemků a vodních ploch těchto 
rybníků pro MHMP. Administrativa 
a vlastní rekonstrukce trvala několik 
let. Vzniklo moc hezké relaxační místo, 
které je dnes využíváno mnoha obyva-
teli naší MČ. Chodím sem každý den 
na procházky s pejskem a potkávám 
rodiče s dětmi, cyklisty, běžce, inli-
ne bruslaře  ale i lidi všech věkových 
kategorií, kteří se jdou jen tak projít 

a načerpat tolik potřebnou psychickou 
sílu. U druhého rybníku mají rybáři 
svůj revír. Ano, byly pochyby o projek-
tu, ale myslím si, že dnes je toto místo 
vnímáno velmi pozitivně. Škoda, že se 
to tehdy nepodařilo i s koupalištěm. 
Současné vedení jedná s MHMP, za ja-
kých podmínek by došlo k regeneraci 
koupaliště a přilehlého pozemku. 

Richard Stára, 
zastupitel ODS a NHP



HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ÚNOR 2021 

ZASTUPITELÉ

Předem bych chtěl všem občanům Hor-
ních Počernic popřát do nového roku 
hlavně hodně zdraví a klidu v dnešní 
složité době. S ohledem na konec minulé-
ho roku jsem velmi potěšen, že i přes naši 
započatou práci, která byla hned zpočátku 
ukončena a došlo ke změně ve vedení 
radnice, se ukázalo, že námi nastavený 
systém provádění rozpočtu, který byl 
v minulém roce z řad tehdejší opozice 
silně kritizován, je správný směr a byl 
současným vedením radnice, tedy právě 
bývalou opozicí, celý použit k sestavení 
rozpočtu na rok 2021. K jeho odsouhlase-
ní tak mohlo dojít už na konci roku 2020 
a naše městská část nemusela po dlouhé 
době jít do rozpočtového provizoria. Je 
to jedna z věcí, kterou jsme chtěli změnit 
a i přes to, co se stalo, se nám to podařilo. 

Na druhou stranu musím sdělit všem 

občanům, že je mi velmi nepříjemné se 
dostat k podkladům, kdy současné vedení 
radnice v takto složité situaci rozděluje 
odměny uzavřeným příspěvkovým organi-
zacím typu divadlo a knihovna, které jsou 
prakticky po celý rok uzavřeny a přesto 
ředitelé těchto organizací dostali dvakrát 
za rok odměny za jejich činnost ve výši 
několika desítek tisíc korun. Když jsem se 
na tuto věc dotazoval současného vede-
ní městské části na zastupitelstvu, bylo 
mi odpovězeno dlouhým mlčením. No, 
není k tomu co mnoho dodat, ale věřte 
mi, že v dotazech budu dále pokračovat 
a o informace se s vámi v budoucnu rád 
podělím. 

Bc. Jiří Šebek, 
HOP s podporou Pirátů

Situace, kdy je některá z příspěvkových 
organizací městské části uzavřena díky 
protiepidemiologickým opatřením, 
neznamená, že se život v ní zastavil. 
Neznamená to, že si zaměstnanci dají 
nohy na stůl, ředitel si vezme dovolenou 
a ještě za to dostane hezkou odmě-
nu. Všechny tři kulturní příspěvkové 
organizace fungovaly v celém minulém 
roce - přesouvaly plánované kulturní 
akce, vymýšlely alternativní možnosti, 
jak fungovat v „covidové době“ a neza-
hálely. 

Knihovna mj. pořizovala nové knihy 
a ošetřovala stávající poškozené, pokud 
to situace umožňovala, realizovala svoji 
činnost alespoň přes výdejní okénko. 
Také Batůžkový projekt, který provozu-
je knihovna, nebyl přerušen covidem.

Kulturní centrum Horní Počernice 
mj. připravilo novou možnost netradič-
ních zážitků pro své diváky (možnost 
vydražit si roli, nazkoušet si monolog 
pod vedením režisérky nebo sledovat 
divadelní představení z režijní kabiny), 

zajistilo si nové webové stránky, reali-
zuje on-line veřejné čtení nebo možnost 
zakoupit si on-line vouchery na nákup 
vstupenek. Na jaře také zajistilo diva-
delní představení v přírodním divadle, 
přes léto fungovalo jako kino a na pod-
zim uspořádalo úspěšnou a organizačně 
velmi náročnou akci Zahájení sezony 
před divadlem. V „kamenném“ divadle 
se hrálo až do 10. října 2020, což za září 
a říjen čítalo celkem 22 představení.

Aktivní byl i Chvalský zámek – mj. 
při podzimním uzavření souběžně 
s přípravou vánočních výstav zrealizo-
val i dvě venkovní expozice: Otevřenou 
galerii a interaktivní stezku Vánoční 
les na zámeckém nádvoří. Vytvořil 
autorský adventní kalendář pro děti 
spolu s výstavou chvalských andělů 
z kalendáře za svými okny. V době 
uzavření byl s návštěvníky ve spojení 
prostřednictvím on-line aktivit a tra-
diční akce o Štědrém dni či při zavírání 
Vánoc upravil tak, aby mohly pro-
běhnout v souladu s opatřeními. Před 

Vánoci nabízel vouchery v dárkovém 
balení na TOP kulturní akce roku 2021 
a služby Informačního centra poskyto-
val nepřetržitě – byť jen telefonicky či 
prostřednictvím e-mailu.

Před vynášením soudů o neadekvát-
ní výši odměn je vhodné se s činností 
všech tří kulturních institucí seznámit.

Vilém Čáp a Zbyněk Římal,
I. místostarosta a radní pro kulturu

Při práci s rozpočtem roku 2020 se 
městská část neřídila „systémem prová-
dění rozpočtu“, který nastavilo předchozí 
vedení radnice. Žádný takový systém 
nám není znám. Na návrh místostarosty 
Čápa a po předchozím kladném vyjádření 
finančního výboru schválila rada harmo-
nogram sestavení rozpočtu na rok 2021 
– ten nově předpokládal mj., že rozpočet 
schválíme do konce roku a vyhneme se 
po více než 20 letech „chronickému“ 
rozpočtovému provizoriu, což se nakonec 
podařilo. Připisovat tento zásadní úspěch 
minulému vedení je nejen nepravdivé, 
ale navíc neférové vůči práci všech osob, 
které se na sestavování rozpočtu podíle-

ly. Na druhou stranu oceňujeme aktivní 
a opakované zapojení kolegy Šebka, člena 
finančního výboru, do diskuse o připra-
veném návrhu rozpočtu na rok 2021, jeho 
věcné připomínky i argumenty. Děkujeme 
také jemu, stejně jako dalším 17 zastu-
pitelům (z celkových 25 se 7 opozičních 
zastupitelů omluvilo), kteří byli schvalo-
vání nejzásadnějšího tisku v roce přítomni 
a z tohoto jednání se neomluvili.

Vilém Čáp,  
I. místostarosta pro finance

Richard Stára,  
předseda finančního výboru ZMČ Praha 20
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Územní studie H. Počernice východ  
a cyklostezka vedoucí do Klánovic

Vážení a milí Hornopočerničtí, 
rádi bychom Vás informovali o dalším po-
stupu při řešení problematiky rozvojového 
území Horní Počernice východ. V minu-
lém roce se nám podařilo zahájit proces 
zadávání územní studife ve spolupráci 
s Odborem územního rozvoje MHMP, 
který bude studii navíc financovat. 

Uvědomujeme si nutnost v této věci 
jednat zodpovědně, konstruktivně a vy-
cházet z reálných možností.  

Územní studie je dle všech dostupných 
informací jediným možným nástrojem pro 
regulaci a koordinaci výstavby v tak roz-
sáhlém území, jelikož nevyžaduje souhlasy 
vlastníků pozemků a je závazná.

Územní studie má řadu dalších nezpo-
chybnitelných výhod. Garantem studie 

bude MHMP, je zda záruka nestrannosti 
a odborného provedení. Územní studie 
bude platná jak při současně platném 
územním plánu, tak i při Metropolitním 
plánu. Pro náš stavební úřad bude územní 
studie podkladem pro rozhodování a pro 
investory bude ukazatelem možnosti vyu-
žití území a postoje Městské části. Cílem 
územní studie je navrhnout především 
charakter, výšky a způsob využití zástav-
by, koncepci veřejných prostranství a par-
ků a řešení veřejné vybavenosti včetně 
dopravní a technické infrastruktury. 

Nevýhodou zůstává předpokládána delší 
časová náročnost (cca dva roky) a jelikož 
jsou v dané lokalitě místa, které vyžadují 
rychlé řešení, byla zahájena architek-
tem MČ variantně řešena urbanistické 
studie, která navrhne a posoudí dopravní 
napojení této části rozvojového území. Jak 
jistě tušíte, jedná se o cyklostezku vedoucí 

do Klánovic, kterou chceme v maximální 
možné míře zachovat a eliminovat místa 
křížení s jinými komunikacemi. Současně 
je potřeba navrhnout dopravní napojení 
plochy VV – veřejného vybavení a kon-
cepci řešení této plochy, která by v bu-
doucnu měla sloužit pro účely školního 
zařízení včetně venkovního sportoviště 
a pro výstavbu mateřské školky.  Urbani-
stická studie je řešená v několika varian-
tách a v současné době se vyhodnocuji 
výhody a nevýhody jednotlivých variant 
řešení. Po podrobnějším dopracování 
bude nutné projednání s vlastníky někte-
rých dotčených pozemků a také projed-
nání návrhu v příslušných komisích, např. 
v komisi dopravy a životního prostředím 
nebo v komisi výstavby.

Zastupitelé Šance pro Počernice

Bude v LRS Chvaly očkovací centrum?

V Horních Počernicích máme 535 
seniorů ve věku 80+. V Praze žije v této 
věkové kategorii více než 55 000 lidí. 
Zajímalo mě proto, jak je nejen pro 
ně v hlavním městě zajištěno očkování 
proti covid-19. Aktivních je prozatím 9 
očkovacích center, převážně v nemocni-
cích. Postrádám ale informace o tom, jak 
se mnozí senioři budou sami registrovat 
do systému a hlavně uvádět své zdravotní 
problémy a kontraindikace, které by oč-
kující personál měl znát. V naší městské 
části jim určitě budou i v tomto směru 
schopné pomoci pracovnice a pečovatelky 
Odboru sociálních věcí a školství. Je to 
tak ale všude?

Z magistrátu postupně zazněla i in-
formace, že jedno z očkovacích center by 
mělo působit u nás, přímo v Léčebném 

a rehabilitačním středisku Chvaly. Byla 
by to dobrá zpráva pro všechny, kdo mají 
o očkování zájem. „Chceme pomoci, cítí-
me odpovědnost a máme možnosti i od-
borný personál, který je schopen vakcina-
ci zajistit,“ sdělila mi na můj dotaz vrchní 
sestra LRS Chvaly paní Fialová. „Prošli 
jsme dokonce všemi potřebnými registra-
cemi a přihláškami do různých systémů. 
Koupili jsme vyhřívaný stan, připravený 
očkovat je i náš personál. Denně ale do-
stáváme jiné informace. Vše už jsme měli 
potvrzené, ale nyní nám zase přišlo vyjá-
dření Ministerstva zdravotnictví o tom, 
že zařízení následné péče mohou očkovat 
pouze své zaměstnance. Poskytovatelem 
očkování prý mohou být pouze zařízení 
lůžkové péče, nikoli péče následné. Jenže 
my jsme právě zařízením péče následné. 
Nicméně o zřízení centra u nás budeme 
v příštích dnech dále jednat.“

Vakcinace je jednou z klíčových možností, 
jak stávající epidemii koronaviru zmír-
nit a postupně ji zastavit. Od jara zřejmě 
začnou očkovat i praktičtí lékaři. Zatím 
se zdá, že očkování v naší zemi provázejí 
stejné zmatky, jako celý průběh pandemie. 
Situace se takřka denně mění a do vydání 
tohoto čísla HPZ může být vše jinak. 

Jsem proto ráda, že jsme našim obyvate-
lům Domu s pečovatelskou službou předali 
za Hopáky před Vánoci pro radost balíčky, 
kam jsme kromě rakouských vín nakou-
pených vedením naší radnice a rozdaných 
zastupitelům, přidali další drobné dárky. 
V nejisté době je třeba myslet na druhé 
a držet si vzájemně palce.

Přeji vám všem především pevné zdraví.

Alena Štrobová, 
zastupitelka Hnutí občanů Počernic
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V průběhu února dojde ke změně trasy linek 204 
a 224. Úprava linkového vedení byla ve spolu-
práci městské části a organizace ROPID připra-
vována jak na základě podnětů a připomínek 
cestujících, tak na základě poznatků z provozu.

Linka 204 již nepojede k obchodnímu Centru Černý Most, ale 
bude ukončena v zastávce Nádraží Horní Počernice. Současně dojde 
k úpravě její trasy mezi zastávkami Ratibořická a Svépravice, kdy nově 
zastaví ještě v zastávkách Jeřická, Khodlova - resp. Vysokovská a Kra-
hulčí. Hlavním důvodem ukončení linky u nádraží byla především 
snaha o eliminaci vysokých zpoždění, která spoje nabíraly na Ná-
chodské ulici. Kvůli zpožděním příliš nefungovaly návaznosti na vlaky 
linek „S“ a současně na linku nebylo spolehnutí v jiných částech trasy, 
např. v Dolních Počernicích, Štěrboholech nebo Petrovicích. Nová 
trasa linky 204 přináší hned několik výhod. Kromě zvýšení přesnosti 
provozu a zlepšení návazností na vlaky linka lépe obslouží centrální 
část Horních Počernic, čímž nabídne žádané přímé spojení do Dol-
ních Počernic většímu počtu místních. Do budoucna bude také 
možný případný rozvoj linky směrem od nádraží do hornopočernické 
průmyslové zóny.

Linka 224 se v úseku mezi zastávkami Libošovická a Ratibořická 
téměř vrací do své původní trasy přes zastávku Krahulčí. Oproti pů-
vodnímu trasování se ale již autobusy nebudou otáčet na okružní kři-
žovatce v ulici Na Svěcence, ale z Božanovské zahnou přímo do Dom-
kovské, čímž se cesta na Ratibořickou o několik minut urychlí. Tuto 
trasu umožňuje zřízení nové zastávky Svépravice pouze pro linku 224. 
Zlepšení je připraveno i v Komárovské ulici. Namísto stávajících jed-
nosměrných zastávek U Jeslí a Jizbická vznikne u vyústění Pavlíšovské 
ulice nová obousměrná zastávka.
(Přesný termín změny byl dohodnut až po uzávěrce vydání,  
více na: www.pid.cz.)

ROPID

BUĎTE V OBRAZE

www.pocernice.cz

www.facebook.com/UMCHorniPocernice/

www.ezpravodaj.pocernice.cz

SMS infozprávy

Informace o Horních Počernicích sledujte zde

ODBORY

Úprava vedení linek v Horních Počernicích
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Základní intervaly linek

204 Ráno
Odpoledne
Dopoledne

Večer
30 min.
30 min.
30 min. 60 min.

60 min.
60 min.
60 min.

224 Ráno
Odpoledne
Dopoledne

Večer

Období Pracovní
den VíkendLinka

60 min.
30 min.*
30 min.
30 min.*
60 min.

60 min.
60 min.
60 min.
60 min.

V úseku Bryksova - OC Černý Most
je interval 15 minut.*
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Z důvodu zhoršení epidemiologické situace 
dočasně pozastavujeme osobní gratulace 
seniorům a společné vítání občánků. Při-
hlášky pro vítání občánků však přijímáme 
i nadále a společně je přivítáme v nejbližším 
možném termínu, kdy to bude možné. 
Přihlášku na vítání občánků naleznete 
na stránce https://www.pocernice.cz/po-
trebuji-vyridit/vitani-obcanku/ a můžete ji 
zaslat na e-mailovou adresu:  
vitani@pocernice.cz. Do přihlášky je nutné 
napsat také příjmení matky, protože v mno-
ha případech není totožné s příjmením 
dítěte a nemohli bychom vám doručit po-
zvánku. Vítáme děti pouze z Městské části 
Praha 20. Vítání občánků není povinné, je 
to ryze dobrovolná akce. Vítání občánků se 
koná v Obřadní síni Chvalského zámku.

Jubilanty, kteří oslaví 75, 80 a vyšší naro-
zeniny, uveřejníme ve společenské rubrice 
Hornopočernického zpravodaje, bohu-
žel z důvodu ochrany zdraví je dočasně 
nenavštívíme s osobní gratulací, tak jak 
bylo doposud zvykem. Pevně věříme, že 
za několik měsíců se současná situace nato-
lik zlepší, že budeme mít možnost se vrátit 
k dobré tradici osobních gratulací.
Pokud o blahopřání či zveřejnění vašeho 
jména v této rubrice NEMÁTE zájem,  
zavolejte prosím na číslo: 271 071 607 
Haně Vostré nebo pište na e mail:  
vitani@pocernice.cz.

Milan Hejkrlík, 
vedoucí Odboru živnostenského  

a občanskosprávních agend

Linková Eliška
Naušová Milada
Šrámková Milada
Votava Bedřich
Adamcová Věra
Srostlíková Jarmila
Šercová Milada
Smítková Antonie
Cepáková Anna
Houska Jaroslav
Pěknicová Marie
Strnadová Emilie
Vondráčková Marie
Čermáková Jiřina
Klicperová Marie
Mrázová Zdeňka
Kloz Bohumil
Škapík Štefan

Kožíšková Anežka
Mayerová Libuše
Vápeníková Marie
Letáková Helena
Sladká Zdeňka
Cap Vladimír
Djakovová Eva
Hotěk Luboš
Mazur Petr
Nigrin Otakar
Procházka Zdeněk
Škvorová Ludmila
Vaňková Jaroslava
Holakovská Jaroslava
Šulc František
Benešová Jana
Karaffa Antonín
Kracíková Václava

Pacltová Zdeňka
Plotzarová Anna
Řezníček Jaroslav
Řezníčková Alena
Schollová Danuše
Skalová Zdenka
Bártová Eva
Bouchalová Alena
Čapková Dagmar
Doleček Jaroslav
Fialová Marie
Homolka Jan
Hron Milan
Jindra Antonín
Klabík Vladimír
Koštelová Marie
Kouřík Erich
Pištěková Blanka
Rychlý Luboš
Sládek Pavel
Stiborová Marie

BLAHOPŘEJEME:

Milan Hejkrlík,  
vedoucí Odboru živnostenského 

a občanskosprávních agend

VÁŽENÍ A MILÍ, 

čas rychle plyne i v této těžké době 
- ještě nedávno jsme si mysleli, že 
v únoru již najdete v našem sloupečku 
informace o našich setkáních. Sami 
vidíte, že to ještě není možné ani 
náhodou.

A tak dál zůstávejte doma v teple 
a vycházejte co nejméně. Je to nejefek-
tivnější obrana proti řádícímu viru. 
Krátké a nevlídné zimní dny nám 
k tomu pomohou.

A musíme doufat a věřit, že s pří-
chodem jara bude o hodně lépe.

Nezapomínáme na hezké chvíle 
s vámi a těšíme se na vás.

Vydržte, opatrujte se, ať se brzy 
ve zdraví setkáme.

 
Mám rád ty pokroucené dědečky 
a babičky s moudrou tváří,
co berou život tak, jak je
a mlčí o svém stáří.
 
K těm se v naději obracím,
když do duše mi prší.

Je mi dobře s těmi,  
kdo v životě se trmácí
a rozdávají lásku i těm,
co zpět ji nevrací.
 
Za výbor:
Helena Barcalová, tel.: 281 927 099
Libuše Frouzová, tel.: 607 172 008

Alvarezová Ta
Braný Pavel
David Antonia
Hellingerová Eva
Hoťková Marie
Kardová Eliška
Kopsa Karel
Němec František
Onisková Eva
Pachta Jiří
Pazderková Jaroslava
Ratajová Jana
Turek Josef
Vebr Zbyšek

OZNÁMENÍ ZLATÉ SVATBY
DNE 12. 12. 2020 OSLAVILI 
MANŽELÉ IVONA A VÁCLAV KOSAŘOVI 
ZLATOU SVATBU.

DO DALŠÍCH LET PŘEJÍ ZDRAVÍ  
A SPOKOJENOST DĚTI.

INFORMACE  
PRO JUBILANTY A RODIČE
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ZDRAVÁ MĚSTSKÁ ČÁST HP

Minulý rok se naše dvě základní školy zapojily 
do projektu Školní ulice - ZŠ Stoliňská a FZŠ Cho-
dovická. Znamenalo to v těchto nelehkých dobách 
spoustu práce zejména pro vedení a zaměstnance 
školy – v obou případech je však nadměrná zátěž 
z dopravy spojená s dovážkou dětí dlouhotrvající 
problém, a to zejména v ranních hodinách před 
začátkem školního vyučování.

Cílem projektu bylo především zvýšit 
bezpečnost dětí v nejbližším okolí škol. 
Nástrojem se nám stala tzv. Školní ulice, 
která dopravním opatřením zamezuje 
vjezdu motorových vozidel do ulice před 
školou na 30 minut před začátkem vy-
učování. Výsledkem byl volný a chráněný 
prostor pro ty, kteří v tomto čase přišli 
pěšky či přijeli na kole, koloběžce apod. 

Jednalo se o vůbec první Školní ulice 
v Praze. Navázali jsme výbornou spolu-
práci s kolegy z Odboru dopravy Magis-
trátu hl. m. Prahy, kteří nám v průběhu 
realizace přispěli v mnoha ohledech. Vyšla 
nám vstříc i Technická správa komunikací 
hl. m. Prahy a ROPID, který organizuje 
městskou hromadnou dopravu. O úřední 
stránku věci se staral Odbor životního 
prostředí a dopravy úřadu naší městské 
části, o realizaci v terénu Odbor místního 
hospodářství. Jsou to právě tyto odbory, 
které teď dál pracují na všem, co projekt 
Školní ulice inicioval.

JSME VELMI RÁDI, ŽE MŮŽEME  
PROJEKT PROHLÁSIT ZA ÚSPĚŠNÝ. 
JAK JSME TO ZMĚŘILI?

Opakovaně bylo provedeno sčítání 
dopravy v blízkém okolí škol. Ukáza-
lo se, že zákaz vjezdu do Školní ulice 
s použitím zábrany ve vozovce snížil 
množství aut před vchodem do ško-
ly na nulu a tím učinil tento prostor 
dokonale bezpečným pro chodce – totéž 
bohužel nelze říci o situaci, kdy o něco 
později dopravní kužely použity nebyly. 
Mezi jiným Školní ulice odkryla fakt, že 
v ulicích Horních Počernic není dlou-
hodobě a masivně respektován trvalý 
dopravní režim - ať už se jedná o zákazy 
vjezdu, dodržování maximální povolené 
rychlosti nebo výklad pojmu dopravní 
obsluha.

Věděli jsme, že každá novinka je 
překvapující a může v počátku přinést 
nepohodlí – věnovali jsme proto maxi-
mální pozornost tomu, aby byli všichni 

dotčení včas a srozumitelně informováni 
o všem, co se chystá. Omlouváme se, 
jestliže se to nepovedlo úplně stopro-
centně. Současně pro nás bylo důležité 
vědět, co si myslí ti, kterých se opatření 
týkalo nejvíce – rezidenti, rodiče a děti 
zapojených škol. 

Na elektronický dotazník v závě-
ru zkušebního provozu Školní ulice 
odpovědělo bezmála tři sta respondentů 
– 79 % z nich se rozhodně vyjádřilo pro 
pokračování projektu i do budoucna.

Reakce veřejnosti byly vesměs pozitiv-
ní a fandící, opačné názory jsme pečlivě 
zaznamenali a budeme s nimi pracovat, 
stejně jako se všemi dalšími podněty, 
které nám byly během uplynulých měsí-
ců v této souvislosti předány.

JAK JE TO TEĎ A CO NÁS ČEKÁ?
Nadále platí zákaz vjezdu motorovým 

vozidlům do ulice Stoliňská ve školní 
dny mezi 7.30 a 8.00 hod., výjezd není 
omezen. Současně je zadán projekt 
na stavební úpravu celé ulice s cílem 
zvýšit její bezpečnost pro všechny 
uživatele. Na podzim byl upraven pře-
chod pro chodce přes ulici Božanovská 
na křižovatce Božanovská x Mezilesí x 

VYHODNOCENÍ PROJEKTU 
ŠKOLNÍ ULICE  
V HORNÍCH POČERNICÍCH
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Šplechnerova tak, aby byl bezpečnější. 
I v budoucnu bude zajištěna možnost 
bezplatného parkování v areálu Chvalské 
tvrze pro potřeby rodičů dovážejících 
děti do školy. V rámci rekonstrukce 
ulice Stoliňská naproti parku Šedivého 
bude zajištěna možnost parkování. Dále 
bude provedeno sčítání intenzit dopravy 
v oblasti Chval, které bude podkladem 
k řešení problematické dopravní situace 
na tomto území. 

Experiment se Školní ulicí u FZŠ 
Chodovická byl příležitostí hlouběji se 
zamyslet nad nebezpečným chováním 
řidičů v této ulici, které je úzce spojeno 
s dovážkou dětí do školy. I zde běžně 
dochází k porušování trvalých záka-
zů vjezdu, a to jak přímo u školy, tak 
v nedaleké ulici Libáňská. Chtěli jsme 
poukázat na možnosti parkování dále 
od školy v ulici Jizbická a také na to, 
že v mnoha případech lze k ranní cestě 
využít i jiné způsoby, než je automobil. 
Prvním krokem k nápravě bude zjed-
nosměrnění ulic Chodovická a Pavlišov-
ská pro motorová vozidla tak, aby ne-
docházelo k „přetlačování“ a otáčení se 
vozidel na přechodu pro chodce nejblíže 
ke škole. Abychom podpořili všechny, 
kdo k cestě do školy používají kolo či 
koloběžku, budou u vchodu do školní 
budovy vybudovány dva přístřešky pro 
jejich parkování, stojan na koloběžky 
bude umístěn rovněž ve vstupní hale. 
ROPID přislíbil úpravu jízdního řádu 
„školního“ autobusu 262 tak, aby dojíž-
dějící děti nepřicházely do školy pozdě.

A JAK TO BUDE DÁL?
Pro všechny další školy v Praze 

i v České republice jsme u nás v Horních 
Počernicích pomohli ověřit, že Školní 
ulice je v pražském prostředí proveditel-
ná, přináší hmatatelné výsledky a většina 
rodičů dětí ji vítá!

Kompletní závěrečná zpráva z pilotního 
projektu včetně podnětů veřejnosti je 
zveřejněna na www.pocernice.cz v záložce 
Školní ulice. Vznikl rovněž Manuál im-
plementace Školní ulice v Praze, o který 
již projevily zájem další městské části či 
jednotlivé školy. Věříme, že jim pomůže 

SETKÁNÍ NAD ŠKOLNÍ ULICÍ
16. 2. 2020, OD 15.00 HODIN
On-line diskuse s koordinátory Školní ulice v Horních Po-
černicích Veronikou Jáně a Karolínou Klímovou, na otázky 
o dopravě bude odpovídat vedoucí OŽPD ÚMČ Praha 20 
Věra Bidlová. Pojďme se poradit o tom, jak zlepšit dopravní 
situaci před hornopočernickými školami.

Pro účast si nemusíte nic instalovat 
do vašich zařízení (chytrý telefon, domá-
cí počítač, notebook nebo tablet), ani se 
registrovat – pouze ve správný čas buďte 
na internetu a klikněte na odkaz, který 
najdete na: www.pocernice.cz a počer-
nickém Facebooku.

SLOVO CELOPRAŽSKÉHO  
KOORDINÁTORA

Milí Hornopočerničtí,
strávila jsem mezi vámi posledních osm-
náct let svého života, a i proto jsem při 

Jsem pyšná na to, jak jste to zvládli! Ne-
ustávejte, prosím. Školní ulice vyvolala 
spoustu nových nápadů a řadu otázek, 
jak by se dala zlepšit situace i u dalších 
škol. Pohovořme si o možnostech jak 
na to. Na on-line webináři ke Školní 
ulici, na který jste všichni srdečně zváni. 
Těším se na vás! 

Karolína Klímová,  
Odbor dopravy MHMP

zahajování pilotního projektu Školní uli-
ce v Praze oslovila s nabídkou spolupráce 
vedení naší městské části. Při všem, 
na čem jsem v průběhu realizace pra-
covala, jsem měla na mysli vás a místo, 
které všichni tak dobře známe a máme 
rádi. Školní ulice je jedním ze způsobů, 
kterým lze náš život v Horních Počer-
nicích ještě zlepšit – alespoň na tom 
malém kousku, který vede do školy. 
Není univerzální – každá situace má své 
unikátní řešení, které je třeba hledat 
a vložit do něj kus sebe – třeba tím, že 
trochu změníme své zaběhnuté návyky. 

najít vlastní cestu k ulicím přátelským 
pro všechny.

Tím nejsilnějším nástrojem na cestě 
k bezpečnějšímu a zdravějšímu městu 
a jeho spokojenějším obyvatelům je však 
otázka, kterou bychom si měli klást 
každé nové ráno: Je nezbytné třeba dnes 
sedat do auta? Možná přišel čas zkusit to 
jinak.

Děkujeme všem!

Veronika Jáně, 
koordinátorka sportu a MA21

Ulice Stoliňská je trvale obytnou zónou – auta jsou i na vozovce hostem, zatímco děti si mohou 
v klidu hrát.Opravdu bezpečné je to ale jen půl hodiny před začátkem školního vyučování.
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POKUD BYSTE JIM CHTĚLI POMOCI, MŮŽETE TAK UČINIT 
NA TRANSPARENTNÍ ÚČET č. 5588288/0100, 
KTERÝ MČ PRAHA 20 PRO TENTO ÚČEL OTEVŘELA.

VÁŽENÍ OBČANÉ, 
BĚHEM ADVENTNÍHO ČASU DOŠLO 
K TRAGICKÉ NEHODĚ V DŮSLEDKU 
KTERÉ OSIŘELI PAVLÍNA A DANIEL, 
DVĚ NEZLETILÉ DĚTI NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI.

PRAKTICKÉ INFORMACE

VEŘEJNÁ SBÍRKA
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A právě tehdy se v nebi odehrával jiný 
příběh. Také se týkal této dívky, ale vypadal 
jinak. Hospodin Bůh otevřel knihu, na je-
jímž hřbetu bylo zlatými písmeny vysázeno 
jméno: Jana Nováková. Knihu jejího života. 
Byla notně ohmataná, protože ten Vše-
mohoucí v ní často četl a přemýšlel o své 
milované dceři. Kniha totiž zachycovala 
každý okamžik jejího života. Od narození 
až do smrti. A sám Všemohoucí ji napsal 
ještě dřív, než její vrásčité, maličké tělíčko 
opustilo matčino lůno a vydalo se na svou 
pouť pod nebem.

Viděl toho dne, jak Jana s radostným 
srdcem navždy opouští střední školu, 
a znovu přemýšlel o jejím trápení. O jejích 
otázkách. Jak by si přál, aby překona-
la svou nedůvěru i strach z něj, aby své 
pochybnosti před něj s dětskou důvěrou 
předložila. Ale ona se k tomu málokdy 
odhodlala. „Pojď, probereme to spolu,“ vo-
lával na ni skrze stránky její Bible, ale ona 
se vždycky bála. Věděl, že by jí byl schopný 
vysvětlit, proč se věci nedařily tak, jak si 

představovala. Ale neměl k tomu moc pří-
ležitostí. Rád by jí vysvětlil, že on zkouší 
životem. „Kéž bys, má milovaná, rozuměla 
tomu, že zkouška v mých očích znamená 
něco úplně jiného, než upocené psaní 
perem na kus papíru.“ Měl před očima její 
cestu tak, jak ji naplánoval. 

Jana dnes, v maturitní den, ještě neví, 
že se za dva roky dostane na medicínu. 
Na obor, který už dlouho milovala. Neví, že 
jí budou stačit přesně ty vědomosti, které 
načerpala, a že na matematiku už se nebude 
muset nikdy podívat. Jak rád by jí řekl, že 
jí celou dobu žehnal, i když se jí to moc 
nezdálo. Dokonce, že i každá její modlit-
ba před hloupou písemkou z matematiky 
byla vyslyšená jeho způsobem. Rád by s ní 
mluvil, ale nedala mu k tomu mnoho příle-
žitostí. Příliš se bála svého Boha. Málokdy 
jej oslovila jako svého nebeského otce. Vždy 
se snažila neurazit ho a ve své slepotě si 
neuvědomila, jak Boha zraňuje nedůvěra, 
která bere srdce jeho dítěte. Srdce, za které 
dal svého vlastního Syna.

Všemohoucí otočil stránky její knihy 
o několik let dál. Díval se na další vý-
znamný den, který v jejím životě teprve 
nastane. Bude to den, kdy vyjde z auly 
medicíny a v tašce si ponese diplom. Ne, 
nebude červený, ale bude její. „Tak a dnes, 
má milá Jano, dnes ti začíná opravdová 
zkouška. Zkouška životem.“ A toho dne jí 
zašeptá Boží Duch do ucha: „Věř mi, má 
milá, že jsem ti žehnal celý čas, abys na ni 
byla připravena.“… A do očí Všemohoucího 
vhrkly slzy, když si znovu připomněl, že ani 
onoho dne to Jana nepochopí. Že ani toho-
to dne mu cele neuvěří. Ale věděl, že i její 
malá víra, velká sotva jak zrnko hořčice, 
jí umožní setkat se jednoho dne se svým 
Stvořitelem. S Otcem nebeským, který 
ji v životě matky utkal, jehož oči ji viděly 
ještě v zárodku a všechny dny byly popsány 
v Jeho knize dřív, než jediný z nich nastal.

Pavel Mošner, 
kazatel sboru v areálu  

Církve bratrské ve Chvalech

OTČE NÁŠ,  
JENŽ JSI 
NA NEBESÍCH… 
(ŽALM 139, JINAK)

Poslední maturitní ročník končil. Jana i přes svou neschopnost naučit se cokoli z nenávidě-
ného předmětu školu dokončila. Kromě maturitního vysvědčení, které nebylo nijak slavné, 
myslela ještě na SMSku v mobilu. Četla si ji stále dokola: „Milá dcerko, vím, že jsi smut-
ná ze známek na vysvědčení. Prosím, nic si z toho nedělej. Máš krásné známky ze všeho, 
co tatínek a já považujeme v životě za důležité! Jsi čestná, odpovědná a samostatná. Jsi 
opravdu nádherná lidská bytost. Všechno ostatní je vedlejší. Objímá Tě tvoje mamka.“ Jana 
se radovala jako člověk, který prošel něčím, o čem si nemyslel, že to někdy zvládne. Přesto 
však zůstala v jejím srdci tichá výčitka Všemohoucímu: „Pane, dala jsem ti celý svůj život 
a hledám tvoje království. Proč jsi mi ve škole nepožehnal?“

CÍRKEV
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KNIHOVNA A KULTURNĚ KOMUNITNÍ CENTRUM

MILÍ NAŠI ČTENÁŘI,

je těžké podávat informace, které se 
do doby, než vyjde Zpravodaj, opět mění.
Prosíme, sledujte naše webové strán-
ky a Facebook, tam najdete nejnovější 
aktualizace.

Bohužel, stále jsme „v pětce“, musíme se 
obrnit trpělivostí a vydržet ve víře, že se 
koronavirová situace zlepší  a vakcinace za-
bere. My v knihovně pro vás objednáváme 
a nakupujeme knihy do všech oddělení. 

Kulturně komunitní centrum je proza-
tím uzavřené včetně poraden.

Přesto vám přejeme dobrou mysl a nadě-
ji, že bude lépe.

Těšíme se alespoň na „výdejové okénko“, 
které umožní knihy rezervovat.

Za kolektiv knihovny:   
Božena Beňová

DĚTI VOLHY: GUZEL 
JACHINA (PROSTOR)
Ruská spisovatelka 
s tatarskými kořeny 
Guzel Jachina, autor-
ka bestselleru Zulejka 
otevírá oči, se ve svém 
druhém románu Děti 
Volhy vrací k trauma-
tům sovětských dějin, 

kdy revoluční idealismus chřadl uprostřed 
masového násilí stalinismu. 

JAKO HVĚZDY  
V TEMNÉ NOCI:  
JOJO MOYES (IKAR)
 Jojo Moyesová ve svém 
nejnovějším romá-
nu tentokrát přináší 
výpravné historické 
drama z dob americké 
hospodářské krize, vy-
cházející ze skutečných 
událostí. 

KEJKLÍŘ: OLIVER 
PÖTZSCH (BRÁNA)
Oliver Pötzsch, autor 
bestsellerové série o Ka-
tově dceři, se nechal 
historickou postavou 
doktora Fausta inspi-
rovat k jedinečnému 
dobrodružnému romá-
nu, který představuje 

úžasný čtenářský zážitek. 

UTAJENÁ DCERA:  
KELLY RIMMER (IKAR)
„Adoptovali jsme tě.“ 
Tahle krátká věta 
obrátila Sabině život 
naruby. Najednou se 
svět rozdělil na Před 
a Po. Sabině je právě 38 
let a je těhotná. Zdá se 
jí nepochopitelné, jak by 

nějaká matka mohla dát své dítě k adopci.

VŠECHNO NEJLEPĚÍ, 
ANNO: PETRA  
JIRLGLOVÁ (IKAR)
Na zapadlém anglickém 
venkově jsou klientelou 
coby novopečené au-pair 
dvě nezvladatelné 
dospívající dívky, pár 
stejně nezvladatelných 
smradlavých psů, hejno 

slepic a zuřivý kohout, který nebohou dív-
ku zjevně nenávidí… 

Báječná oddechovka plná emocí, humo-
ru i k zamyšlení.

MÍSTNÍ VEŘEJNÁ 
KNIHOVNA

NÁCHODSKÁ 754

ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ: 270 006 039

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ BELETRIE: 270 006 038

NAUČNÁ LITERATURA: 270 006 061

KANCELÁŘ: 605 700 774

E-MAIL: KNIHOVNA@KNIHOVNA-HP.CZ

NA PRODLOUŽENÍ VÝPŮJČEK: KNIHOVNAHP.PRODLOUZENI@SEZNAM.CZ

FACEBOOK: MISTNIVEREJNAKNIHOVNAHORNIPOCERNICE

WEBOVÉ STRÁNKY: WWW.KNIHOVNAPOCERNICE.CZ

PONDĚLÍ:   ZAVŘENO
ÚTERÝ:    10.00 – 19.00
STŘEDA:     13.00 – 19.00
ČTVRTEK:  13.00 – 19.00
PÁTEK:     10.00 – 16.00

Poslední info po uzávěrce: Vzhledem k rozhodnutí Vlády ČR o přechodu  
do 5. stupně PES sdělujeme, že knihovna bude po dobu 5. stupně pro čtenáře uza-
vřena. Nebude otevřené ani výdejní okénko a nebude možné vracet knihy. Výpůjčky 
budou automaticky prodlouženy a zpozdné za toto období nebude započítáváno.
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ROZHOVOR

Jste velmi činná v kulturním životě Hor-
ních Počernic, vzpomenete si, u kterých 
akcí jste se podílela a které z nich se ujaly 
dodnes?

Protože už patřím ke starší generaci, 
byla jsem u zrodu mnoha akcí, které se 
v Horních Počernicích ujaly a dnes jsou 
nedílnou součástí kulturního a společen-
ského života. Začalo to organizací prvních 
Čarodějnic v areálu Sokola v roce 1990, 
návštěvou Václava Havla, založením OF 
a prvním vydáním plátku OF, později Hor-
nopočernického zpravodaje. Zpívání pod 
vánočním stromem začalo také u Sokolov-
ny, kde se sešli místní lidé, učitelé ze ZUŠ 
a zpívaly se koledy. Účastnila jsem se také 
s bývalým starostou Liškou první návště-
vy partnerských měst Mions ve Francii 
a Brunsbüttelu v Německu. Již v té době 
probíhaly výměnné akce škol a domlouvaly 
se další výměnné akce hudební, sportovní, 
výtvarné a jiné.

Vaší profesí je práce s dětmi se zdravot-
ním postižením. Jak vás tato práce nebo 
spíše řečeno poslání obohatilo? 

Dříve jsem 8 let pracovala v Dětské psy-
chiatrické léčebně v Dolních Počernicích, 
poté jsem se přihlásila do konkurzu na ře-
ditelku Zvláštní školy Horních Počernic. 
Práci s dětmi jsem znala a věděla jsem, jak 
s nimi pracovat, jak je zaujmout a povzbu-
dit. Ve škole bylo tenkrát 48 dětí s různým 
mentálním postižením a jen čtyři učitelé. 

Musela jsem dát dohromady schopný 
pedagogický sbor. Po dobu 20 let, kdy 
jsem zastávala funkci ředitelky, byl kolektiv 
pedagogů skvělý. Snažili se děti nejen učit, 
ale i uplatnit v praktickém životě. Postupně 
se škola rozšířila na tři pracoviště na Praze 
9 se 150 dětmi. Děti s postižením mají jistý 
handicap, ale dokážou vyniknout v jiných 
situacích. Dokážou pobavit a mají většinou 
ohromnou fantazii pro výtvarné činnosti. 
Vymýšleli jsme nové akce s dětmi, aby-
chom je zaujali a získali si je. Dělali jsme 
každoročně živý betlém s kozlem Matějem, 
vánoční výstavy, výstavy dětských prací, 
zahraniční výměnné akce, masopusty 
(původně od Stárů z Čertouz k Sokolovně), 
v pozdějších letech se masopustního prů-

Alžběta Cibochová svůj život zasvětila práci 
s handicapovanými dětmi. Pracovala v dětské 
psychiatrické léčebně, 20 let působila jako ředitelka 
místní zvláštní školy a stála u zrodu Divizny, 
která spojuje svět zdravých se světem mentálně 
postižených. Horní Počernice jsou jejím domovem 
a stejně tak o ně i pečuje.  Před lety chystala první čísla 
Hornopočernického zpravodaje, vytvořila jeho logo, 
byla členkou redakční rady, zakládala zde kulturní 
akce jako je masopust nebo živý betlém a dnes již 6 let 
působí jako zastupitelka.

vodu ujal DDM a každým rokem se tato 
tradice udržuje a stále pokračuje. Veškeré 
akce se obměněné pořádají dodnes.

Byla jste i u zrodu Divizny, která pro-
pojuje svět mentálně postižených dětí se 
zdravými. Kolik dětí do Divizny dochází 
a jaké aktivity děláte? 

Ještě ve škole jsme měli zkušební pro-
jekt Aktivačních center, kam docházeli 
absolventi školy, kteří nebyli do práce 
nikde přijati. Byli moc rádi, že se mohou 
s někým podobným setkat, popovídat si 
a něco tvořit. Když projekt skončil, všichni 
se chtěli i nadále scházet, leckdo z nich 
nedokázal pochopit, že už projekt skončil. 
Proto jsme založili Diviznu a přesunuli se 
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do nových prostor klubovny církve husit-
ské, proti divadlu. Kromě dospělých tam 
jako dobrovolníci docházejí i děti, které 
rády pomohou, a hlavně vytvořily skvělý 
kolektiv, kde se nikdo nebral jako odlišný. 
Je to taková jiná integrace, kde děti zdravé 
docházejí k mentálně postiženým s tím, že 
jim nenásilně pomohou a jsou jim zároveň 
kamarády a společně se pobaví. Dochází 
nás tam všech 20 – 30, už ani neřešíme, 
kdo je s postižením, kdo dobrovolník a kdo 
vedoucí. Pořádáme akce, které jsou oboha-
cením pro všechny. Jezdíme na výlety, na-
vštěvujeme výstavy, ZOO koutek, děláme 
praktické a výtvarné činnosti, věnujeme se 
i základům stolování, přípravy jídel, oslav 
svátků, narozenin, je to taková socializace 
všeho druhu. Je to pro nás pro všechny 
změna činnosti, odreagování, člověk přijde 
na jiné myšlenky. Je to i setkání s mladou 
generací, která má jiný pohled na svět a ne-
řeší malichernosti, ale hlavně se společně 
pobavíme a zasmějeme. Stále slyším větu, 
kterou řekla jedna dobrovolnice na otázku, 
proč to dělá: „… po odpoledni prožitém 
s těmito dětmi se mi krásně spí.“

Jak děti s mentálním postižením vnímají 
dnešní koronavirovou situaci? Je to pro 
ně složité?

Tuto situaci dost dobře nechápou, jen 
se stále ptají, kdy se zase sejdeme, kdy 
se uvidíme. Je to pro ně dost nepocho-
pitelné, že když nejsou nemocní sami, 
nemohou se sejít s ostatními, obejmout je 
a popovídat si.

Co Vás vlastně přivedlo do komunální 
politiky?

Určitě zájem o veřejné dění a snaha mít 
alespoň nějakou možnost ovlivnit, jakým 
způsobem se bude náš domov dále vyvíjet. 
Vím ale, že zájem a pečlivý dohled zastupi-
telů potřebuje v Horních Počernicích pře-
devším doprava, životní prostředí a develo-
perská výstavba. Tam vidím do budoucna 
řadu problémů. Nejsem proti rozvoji v ro-
zumné míře, co se týče rodinných domů, 
ale určitě se mi nelíbí rozsáhlá výstavba 
bytových domů, navíc, když zde není vy-
řešena infrastruktura. Již nyní je přetížená 
Náchodská ulice, stejně tak i okolní ulice 

jako například Božanovská. Pokud se dál 
bude masivně rozrůstat výstavba, tak tento 
problém bude jen narůstat. I díky výstavbě 
ubývá zeleň, jsme obklopeni dálnicemi, 
a to vše zde silně zhoršuje ovzduší a životní 
prostředí. 

Mnoho let jste působila v redakční radě 
Zpravodaje a vlastně jste stála u zrodu 
jeho úplně první grafiky a vytvářela jeho 
logo. Jak na toto období vzpomínáte 
a jak se Vám líbí dnešní grafická podoba 
Zpravodaje?

Před lety jsem opravdu patřila k nad-
šencům, kteří připravovali první Zpravodaj 
a jeho podobu, a to od konce roku 1989. 
Dělala jsem grafickou úpravu. Mám také 
Střední odbornou školu výtvarnou v Praze, 
takže jsem věděla, jak na to. Protože mě 
bavilo hlavně písmo, dělala jsem kreslené 
titulky do časopisů i do filmů, a tak jsem 
udělala i logo pro HPZ, které se používalo 
donedávna. Byly to začátky, černobílý tisk 
na obyčejném papíru. Scházeli jsme se 
častěji a domlouvali se na obsahu a na tom, 
co by zajímalo ostatní. Se současným ob-
sahem Zpravodaje se ale moc neztotožňuji. 
Výčet usnesení rady a zastupitelstva je pro 
většinu běžných čtenářů téměř nesrozumi-
telný. Nelíbí se mi rubrika zastupitelů, kde 
jeden druhému hned vyvrací jeho názor, 
kde se řeší osobní záležitosti. Myslím, 
že v Horních Počernicích toto osobní 
napadání málokoho zajímá. Zbytečně 
velký rozsah této rubriky, každý se věnuje 
jinému tématu. Zajímavější by bylo přečíst 
si postoj zastupitelů k různým problémům 
v městské části, jejich názory a konkrét-
ní výsledky jejich práce. Byl to i jeden 
z důvodů, proč jsem z redakční rady odešla. 
Současnou grafickou proměnu vnímám 
pozitivně. Časopis se velice rozrostl, gra-
fická úprava je moderní a zajímavější a má 
jednotný styl.

Bydlíte ve Svépravicích a velmi se anga-
žujete právě v této oblasti. Jaké problémy 
nejvíce sužují Svépravice a co je pro Vás 
zde zásadní? 

Každý ze Svépravic vám potvrdí, že 
nejvíce nás tu sužuje hluk z dálnice. 
Zastupitel Stára v době, kdy jsme byli 

na radnici, nás upozorňoval, jak neumí-
me jednat s ŘSD a proč už jsme dávno 
nezařídili pro naše občany protihluko-
vá opatření. Podle mých informací se 
po své instalaci do vedení radnice šli 
na ŘSD se starostou Měšťanem předsta-
vit. Na dotaz zastupitelky Hájkové, jak 
pokračují jednání s ŘSD, odpověděli, že 
se tam byli představit v březnu a od té 
doby se jim z ŘSD neozvali. Čekají, až 
se jim někdo ozve? Najednou je asi jiný 
postup, bude se čekat. Pro nás to ale 
znamená, že opatření proti hluku se jen 
tak nedočkáme. 

Co se Vám zde podařilo již změnit  
k lepšímu?

Určitě se podařilo pozvednout soused-
ské vztahy. Kdyby nic jiného, alespoň to, 
že každoročně připravujeme s Diviznou 
adventní Zpívání u kapličky ve Svépra-
vicích. Přijde plno sousedů a zazpívají 
si jak s profesionálními zpěváky, tak 
i s dětmi z Divizny při šálku svařeného 
vína, přinesou ochutnat své cukroví. Je 
to příjemná předvánoční atmosféra. Jen 
loni nám koronavirus tu krásnou předvá-
noční akci zatrhl. 

Také se nám podařilo domluvit s RO-
PIDem další autobusovou linku, která 
spojila Svépravice s nádražím, obchod-
ním Centrem Černý Most a poliklini-
kou Parník. Všichni byli spokojeni, ale 
bohužel, netrvalo to dlouho.  Linka opět 
změnila svou trasu a občané mohou jen 
vzpomínat, jaká byla úžasná linka 224. 
Doufám, že se toto brzy obnoví a občané 
Svépravic budou mít opět autobus.

Jak byste ráda viděla Horní Počernice 
v horizontu pěti, deseti let?

Ráda bych viděla, že se tu nebude 
stavět na každém kousku země, ale o no-
vých developerských projektech se bude 
uvážlivě přemýšlet. Jako Hopáci nepod-
porujeme další výstavbu bytových domů, 
ale viladomy a rodinné domky, které by 
zástavbou nezměnily příliš vzhled obce. 
Chybí tu větší zázemí pro seniory, určitě 
je třeba vybudovat konečně stacionář 
a další objekty se sociální a zdravotní 
službou. MČ má připravený projekt 
výstavby Kuprova domu na Chvalech 
a Bytového domu Beranka, ale za celý 
loňský rok se žádný z projektů příliš ne-
posunul. A to je veliká škoda! Zajímá mě 
také výstavba společnosti Ekospol a to, 
jakým způsobem se hlavní město vypořá-
dá s peticí. Naše radnice příliš informací 
neposkytuje, ptáme se proto sami na ma-
gistrátu a zatím radní Petr Hlaváček tuto 
petici našich občanů nevypořádal.

V dohledné době bych také byla hlavně 
ráda, kdyby se opět otevřela kultura, lidé 
se mohli navštěvovat a společenský život 
se znovu obnovil.

Lenka Bartáková, 
redaktorka
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Milí diváci,

toužebně vyhlížíme den, kdy se opět 
budou moci otevřít divadla a my pro 
vás budeme smět hrát. Bohužel nikdo 
z nás nedokáže odhadnout, kdy tento čas 
přijde. I přesto, že vás nemůžeme přiví-
tat v hledišti, snažíme se zůstat s vámi 
v kontaktu. Pokud jste našimi fanoušky 
na Facebooku, jistě jste zaznamenali, že 
pro vás dvakrát týdně pořádáme on-line 
čtení knížek. Ve středu čteme pro dospě-
lé, ve čtvrtek pro děti. Budeme rádi, když 
si nás naladíte a čas, který s námi takto 
strávíte, pro vás bude příjemným odpo-
činutím od všedních starostí. Spustili 
jsme také nové webové stránky divadla. 
Jsou modernější, přehlednější a věříme, že 
uživatelsky přívětivější, posuďte sami.

Společně s ochotnickým sdružením 
aktivně připravujeme festival Divadlo 
v přírodě a velmi se těšíme, že na jaře se 
v „příroďáčku“ už budeme moci všichni 
sejít a užít si kulturu opravdu naživo.

Na závěr bych vám chtěla poděkovat 
za přízeň, kterou nám i v této těžké době 
věnujete, moc si toho vážíme.

Barbora Jelínková, 
ředitelka divadla

DIVADLO 
HORNÍ 
POČERNICE
Votuzská 379, Praha 20

Tel.: +420 281 920 326, 281 860 174

E-mail: divadlo@divadlopocernice.cz

www.divadlopocernice.cz

BŘEZEN 2021

čtvrtek 18. března v 19.30 hod.
KDYŽ SE ZHASNE
Norm Foster

Hrají: Lukáš Langmajer, Miluše Bittne-
rová, Michaela Kuklová, Ivo Šmoldas 
Mrazivá komedie, která knockoutuje vaše 
bránice.

Trevor a Nina jsou manželský pár 
z vyšší newyorské společnosti. Jejich 
manželství však nelze pokládat za ideální. 
Drsná předmanželská smlouva říká, že ten 
z manželů, který podá návrh na rozvod, 
přijde o veškerý majetek. Ale ten z man-
želů, který prokáže tomu druhému nevě-
ru, může požádat o rozvod a získá všechen 
majetek. Vánoční večírek se tak promění 
v rozvodové bitevní pole. 
Vstupné: 420, 400, 380 Kč

sobota 20. března v 19.30 hod. 
Pavel Kohout
LÍZINKA
DS Právě začínáme
Režie: Jana Sůvová, Klára Šimicová
Hrají: Lenka Kožíšková, Michal Král, 
Klára Šimicová, Pavel Sůva, Ondřej Krás-
ný a další

Každá matka cítí, že musí své dceři 
pomoci. Obzvlášť křehké a  přenádherné 

ÚNOR 2021

středa 3. února v 18.00 hod.
ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ
On-line z titulů světové literatury na Fa-
cebooku divadla čte Barbora Jelínková.
Dobrovolné vstupné: 50, 100, 200 Kč

čtvrtek 4. února v 17.00 hod.
POHÁDKOVÉ ČTENÍ
Pohádky Boženy Němcové on-line 
na Facebooku divadla 
čte Vlaďka Držmíšková.
Dobrovolné vstupné: 50, 100, 200 Kč

středa 10. února v 18.00 hod.
ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ
On-line z titulů světové literatury na Fa-
cebooku divadla čte Barbora Jelínková.
Dobrovolné vstupné: 50, 100, 200 Kč

čtvrtek 11. února v 17.00 hod.
POHÁDKOVÉ ČTENÍ
Pohádky Boženy Němcové on-line 
na Facebooku divadla 
čte Vlaďka Držmíšková.
Dobrovolné vstupné: 50, 100, 200 Kč

středa 17. února v 18.00 hod.
ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ
On-line z titulů světové literatury na Fa-
cebooku divadla čte Barbora Jelínková.
Dobrovolné vstupné: 50, 100, 200 Kč

čtvrtek 18. února v 17.00 hod.
POHÁDKOVÉ ČTENÍ
Pohádky Boženy Němcové on-line 
na Facebooku divadla 
čte Vlaďka Držmíšková.
Dobrovolné vstupné: 50, 100, 200 Kč

středa 24. února v 18.00 hod.
ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ
On-line z titulů světové literatury na Fa-
cebooku divadla čte Barbora Jelínková.
Dobrovolné vstupné: 50, 100, 200 Kč

čtvrtek 25. února v 17.00 hod.
POHÁDKOVÉ ČTENÍ
Pohádky Boženy Němcové on-line 
na Facebooku divadla 
čte Vlaďka Držmíšková.
Dobrovolné vstupné: 50, 100, 200 Kč
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Lízince Tachecí, která vzbuzuje sympatie 
a obdiv každého muže. Přesto se nedosta-
ne na žádnou školu s maturitou. Řešení je 
ale nasnadě. Je tu přeci tajná složka P. S. 
T. ! A tím příběh začíná. Lízinku přijmou 
do nultého ročníku tajné školy pro po-
pravčí, aby se stala první katyní na světě. 
S maturitou. 
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

neděle 21. března v 15.00 hod.
O CHYTRÉM HONZOVI
Divadelní agentura Praha
Výpravná činoherní pohádka.  

Honza má na cestu do světa nachystaný 
kromě ranečku buchet i tajemný medai-
lonek s nadpřirozenou mocí, který dostal 
od otce. Nejenže ho ochrání před zlou 
bludičkou, ale pomůže mu také získat 

lásku krásné Madlenky a překonat všech-
ny nástrahy, které chystá zlá statkářka 
Kunhuta, u které Madlenka slouží. Honza 
proti zlu bojuje nejen odvahou, ale i chyt-
rostí a důmyslem.
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

středa 24. března v 18.00 hod.
TAŤAJANA MACHOLDOVÁ:  
VÝSTAVA PRO KRÁSNÉ DNY
Vernisáž výstavy.
Vstup volný.

neděle 28. března v 15.00 hod.
MAXIPES FÍK
Divadlo Krapet
Divadelní zpracování oblíbeného večer-
níčku.
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

VÝSTAVY  
V DIVADLE
VÝSTAVY VE FOYER DIVADLA 
JSOU PŘÍSTUPNÉ V DOBĚ 
PLATNOSTI BEZPEČNOSTNÍCH 
OPATŘENÍ PES 3 A NIŽŠÍ

středa 24. března v 18.00 hod.
Taťjana Macholdová 
VÝSTAVA PRO KRÁSNÉ DNY
Výstava akvarelů i olejů výtvarnice, ma-
lířky a scénografky Taťjany Macholdové.

Kromě výstav, kterých už bylo více 
než 45, se s Táninou prací můžete 
potkat také ve veřejném prostoru. Je 
autorkou výtvarného řešení interié-
ru Dětského oddělení popálenin FN 
Královské Vinohrady nebo výtvarné 
rekonstrukce Dětského stacionáře pro 
postižené děti v Českých Budějovi-
cích. Navrhuje výpravy k filmovým 
i divadelním představením. Vydala 
několik knižních publikací s výtvarnou 
tematikou a její Výtvarné dílny pro děti 
i dospělé jsou nedílnou součástí života 
Klánovic.
Vstup volný

do neděle 21. března
Vladimír Kočička
OHLÉDNUTÍ „HLEDÁNÍ SVĚTLA“
Výběr z dosavadní tvorby obrazů, kolá-
ží, grafik a fotografií.

Vladimír již od školních let rád 
maloval, kreslení a malování se stalo 
součástí jeho života, které během doby 
rozšířil o fotografování, výrobu šperků 
a koláží. Inspiraci čerpá v kinematogra-
fii, poezii a literatuře. 
Vstup volný

DIVADLO,  
JAK HO NEZNÁTE
Zažijte divadlo netradičně a podpořte jeho provoz v covidové době. Předsta-
vujeme vám nové zážitky, které vám divadlo může nabídnout. Zážitek kupte 
sobě nebo třeba věnujte jako dárek. Veškeré podrobnosti s vámi rádi vyřídí-
me v kanceláři divadla. Pište na e-mail: divadlo@divadlopocernice.cz nebo 
volejte ve všední dny mezi 9 – 15 hod. na tel.: 281 920 326

VAŠE POPRVÉ NA PRKNECH,  
KTERÁ ZNAMENAJÍ SVĚT 

Pod vedením režisérky Barbory Jelínkové 
si připravíte monolog (případně dialog), 
který nazkoušíte a vypilujete, tak abyste 
ho mohli prezentovat na jevišti. Do hle-
diště si sezvete rodinu a přátele a předve-
dete jim své herecké umění, které možná 
dosud nikdo neobjevil. Ve váš velký večer 
budete mít k dispozici jeviště i hlediště, 
divadelního technika, který vás správně 
nasvítí a především svou režisérku, která 
vám bude oporou. 

Vyzkoušejte si pocit, který se dá zažít 
jen na divadelním jevišti. 

Cena za 4 – 6 hodin zkoušení  
+ představení 4.000 Kč

PŘEDSTAVENÍ Z REŽIJNÍ KABINY

Využijte možnost zažít divadlo z netra-
dičního pohledu a zároveň nakoukněte 
pod ruce našim divadelním technikům. 
Uvidíte, jak se představení svítí, zvučí 
a možná i jaké to je, když se zachraňuje 
nějaká nečekaná situace. Zkrátka strá-
víte s našimi techniky celé představení 
v kabině a uvidíte, jaké je divadlo z druhé 
strany.

Cena pro jednoho hosta režijní  
kabiny 1.000 Kč
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Vážení návštěvníci, v době tisku únorového čísla Hornopočernického zpravodaje máme informace, že vláda jedná o mož-
nosti otevření galerií již ve 4. stupni PES. Sledujte prosím tedy naše webové a FB stránky a informujte se o zámeckých 
aktualitách. Jsme připraveni otevřít hned, jakmile to bude možné. Dobrou zprávou je, že výstavu LEONARDO prodlužuje-
me až do 4. dubna. 

V únoru vás společně s dalšími spolupořadateli zveme na procházku Masopustní stezkou a děkujeme za hezké chvíle, 
které jsme s vámi prožili v online prostoru. A byl to prostor velkorysý. Díky zpětné vazbě našich online návštěvníků víme, 
že se rozpínal nejen na území našich Horních Počernic a celé Prahy ale také například až k Teplicím, Ostravě či Vizovicím.

Těšíme se s vámi již na živo, 
Rozka Beránková, ředitelka Chvalského zámku

CHVALSKÝ ZÁMEK
KULTURNÍ PAMÁTKA
Na Chvalské tvrzi 857/4, Praha 20
Tel.: 281 860 130, E-mail: infocentrum@chvalskyzamek.cz, 
www.chvalskyzamek.cz

29. 8. 2020 – 4. 4. 2021,  
denně od 9.00 do 18.00 hod. 
PRODLOUŽENO

Máme pro vás skvělou zprávu! Interaktivní 
výstavu mistra Leonarda určenou nejen pro děti 
se nám nakonec podařilo bez navýšení finanč-
ních nákladů spojených s pronájmem exponátů 
prodloužit až do 4. dubna 2021. Věříme, že je to 
dostatečně dlouhý čas na to, abyste tuto unikát-
ní výstavu ještě stihli navštívit. Výstava z pro-
dukce společnosti Objevárium nabízí interaktiv-
ní exkurz do světa slavného Leonarda da Vinci. 
Navíc díky spolupráci s počernickou společností 
VIRTUPLEX lze na výstavě některé návrhy 
Leonardových vynálezů prozkoumat i pomocí 
virtuální reality.  

VÝSTAVY V PRODEJNÍ GALERII A KOČÁROVNĚ

LEONARDO – CESTA DO TVOŘIVÉ MYSLI 
RENESANČNÍHO GÉNIA LEONARDA DA VINCI 

OBYČEJNÉ ZÁZRAKY V DÍLECH ALISY PIROGOVÉ
3. 2. 2021 – 28. 2. 2021, 
denně od 9.00 do 18.00 hod.

Výtvarnice Alisa Pirogová prožila dětství v sibiřském 
Omsku. Studovala obor užitného umění zpracování kovů 
na uměleckoprůmyslové škole v Abramtsevu, severový-
chodně od Moskvy. Zájem o kov v kombinaci s měkkými 
textilními materiály přiměl Pirogovou k dalšímu studiu 
starověkého umění a výšivek zlatou nití v dílnách Vveden-
ského konventu nedaleko města Vladimir, kde se později 
stala i uměleckou ředitelkou. Návštěva Prahy výtvarnici 
natolik okouzlila, že se v roce 2008 rozhodla v Čechách již 
natrvalo zůstat a inspirovat se ve své tvorbě krásou praž-
ských kostelů, vitráží i střech a v neposlední řadě půvabem 
české krajiny. Výstava představí emocemi protkané textilní 
koláže experimentující s rozmanitým materiály a tkaninami.
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Na trase vás čekají: fotografie z průvodů Horními Počernicemi 
z předešlých let, krátká povídání o historii tradice jako takové 
i té počernické, jednoduché úkoly a hádanky pro děti i sladké 
překvapení v samém závěru stezky. První stanoviště s mapou 
najdete od soboty 6. února u počernického divadla. Délka trasy je 
2,5 kilometru. 

Dočasnou naučnou stezku pro vás připravili pořadatelé tradič-
ního Masopustního průvodu: MČ Praha 20, Chvalský zámek, 
Molechet, Divadlo Horní Počernice, Junák – český skaut, DDM 
Horní Počernice, Mumraj a restaurace Sezóna.

od pátku 19. 2. až do neděle 7. 3. 
od 9.00 do 18.00 hod.
PRODLOUŽENÉ DETEKTIVNÍ TÝDNY 
NA ZÁMKU ANEB PÁTREJ NA VLASTNÍ PĚST!

V době jarních prázdnin, celé dva týdny, denně od pátku 
19. února až do první březnové neděle u nás můžete spolu se svým 
rodinným týmem pátrat po záhadě na pozadí zámeckého příběhu. 
Kdo vlastně byla můza zámeckého malíře Prokopa? Pomůžete 
Prokopovi tuto záhadnou dívku najít a dát mu naději na další 
setkání? V recepci obdržíte zapečetěnou obálku s indiciemi a je jen 
na vás, zda si s nimi poradíte. Stopy totiž vedou nejen výstavou, 
ale celým zámkem včetně míst, kam je běžným návštěvníkům 
vstup zapovězen. 
Úspěšné luštitele 
čeká začátek slibné 
detektivní kariéry 
i zasloužená od-
měna. 

Budeme-li mít 
v této době ještě 
uzavřené zámecké 
prostory, plánu-
jeme detektivní 
pátrání v online 
prostoru.

AKCE PRO VŠECHNY
od 4. 1. až do otevření zámeckých prostor
ONLINE SOUTĚŽ PRO DĚTI 
S LEONARDEM DA VINCI

Po dobu uzavření výstavních prostor jsme s našimi nejmenšími 
návštěvníky ve spojení prostřednictvím online soutěží s mis-
trem Leonardem. Navazujeme tak na jarní i podzimní online 
aktivity a každé pondělí zveřejňujeme na našich FB stránkách 
novou hádanku, úkol nebo otázku. Děti mohou do konce týdne 
odpovědět prostřednictvím FB profilu či e-mailové adresy zá-
konného zástupce. Na začátku dalšího týdne pak vybereme dva 
výherce a odhalíme nový soutěžní úkol. Můžeme tak společně, 
kousek po kousku, objevovat renesanční svět Leonarda da Vin-
ci! Soutěž je určena pro děti do 12 let.

od soboty 6. 2. do úterý 16. 2.
MASOPUSTNÍ TÝDEN ANEB Z DIVADLA  
AŽ NA CHVALSKÝ ZÁMEK

Masopustní průvod jsme pro vás připravovali na sobotu 
13. února 2021. Je ale již zřejmé, že v tradiční podobě letos 
neproběhne. 
V době od 6. do 16. února 2021 se můžete kdykoli sami projít 
trasou Masopustního průvodu – od Divadla Horní Počernice 
až na Chvalský zámek. 
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PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN:
pátek 12. 3. od 19.30 hod.

LAURA A JEJÍ TYGŘI VE CHVALSKÉ STODOLE  
– KONCERT
Černé kalhoty a funky drive, černé brýle a punková naléha-
vost, černé kravaty a jazzová elegance, bílé košile a rocková 
energie. Tak o tom všem bude koncert kapely Laura a její tygři 
ve Chvalské stodole. Neuskuteční-li se koncert v plánovaném 
březnovém termínu, máme již rezervovaný náhradní termín 
v pátek 12. listopadu 2021.
Předprodej vstupenek již zahájen v recepci Chvalského zámku. 
Vstupné v předprodeji 250 Kč, v den koncertu 300 Kč.

sobota 13. 3. od 19.00 do 22.00 hod.

STRAŠIDELNÁ NOC NA CHVALSKÉM ZÁMKU  
SE STRAŠIDLY Z DOB DÁVNO MINULÝCH

O druhé březnové sobotě bychom vám rádi nabídli netradiční 
prohlídku zámku v dobré společnosti strašidel z dob dávno 
minulých. 

ZAVÍRÁNÍ VÁNOC 
NA CHVALSKÉM ZÁMKU

O druhé lednové neděli jsme vám letos nabídli netradiční 
Zavírání Vánoc. Po celé odpoledne jste se mohli symbolicky 
rozloučit s nejkrásnějšími svátky loňského roku procházkou 
na Chvalskou tvrz a obdivovat slaměný betlém z dílny Jany 
Sedlákové i zvířátka rodiny Kopeckých - nechyběl ani tradiční 
královský velbloud. Na Tři krále zde letos odkazovala jen ka-
sička tříkrálové sbírky, která se během odpolední akce plnila 
vašimi štědrými dary. 

V době uzavření zámku jsme důkladně vyčistili i středově-
kou lednici od prachu a písku a vysbírali drobné mince, které 
do ní návštěvníci vhazují 
pro štěstí. Všechny min-
ce, i ty poškozené, se nám 
podařilo zachránit a jsme 
moc rádi, že vaše mince pro 
štěstí mohou ještě pomáhat 
dále. Do tříkrálové sbírky 
jsme tak za vás při letoš-
ním Zavírání Vánoc předali 
krásných 5 128 Kč!

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA KONCERTY  
V ROCE 2021 ZAHÁJEN:

 Laura a její tygři 
Koncert ve Chvalské stodole, termín 12. 3. 2021, cena v před-
prodeji 250 Kč, v den koncertu 300 Kč (v případě neuskutečnění 
náhradní termín 12. 11. 2021).

Ondřej Havelka a jeho Melody Makers 
Velký jarní koncert ve Chvalské stodole, termín 26. 4. 2021, 
cena v předprodeji 450 Kč, v den koncertu 500 Kč (v případě 
neuskutečnění náhradní termín 6. 10. 2021)

 

Pohřební kapela 
Koncert ve Chvalské stodole, termín 21. 5. 2021,  
cena v předprodeji 250 Kč, v den koncertu 300 Kč

Sto Zvířat
Svatoludmilský koncert na nádvoří Chvalského zámku, termín 
12. 9. 2021, cena v předprodeji 350 Kč, v den koncertu 400 Kč

 Poletíme? 
Koncert ve Chvalské stodole, termín 22. 10. 2021,  
cena v předprodeji 300 Kč, v den koncertu 350 Kč
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ZÁMEK

ZRUŠENO: SOUSEDSKÉ 
POSEZENÍ S HARMONIKOU
pondělí 1. 2. od 17.00 do 19.00 hod.

BURZA RYBIČEK - PRODEJNÍ 
VÝSTAVA AKVARIJNÍCH RYB
soboty 6. 2., 27. 2. od 9.00 
do 12.00 hod. 
Akci pořádá Smart Green, s. r. o. Vstupné 
na místě: 40 Kč, ZTP a děti do 15 let 
v doprovodu dospělé osoby vstup zdarma. 
Více informací na www.burzarybicek.cz.

ZRUŠENO: 10. PLES SPORTOVCŮ
sobota 6. 2. od 19.00 hod. 
Připravovaný ples TJ Sokol Horní Počer-
nice je letos vzhledem ke koronavirové 
situaci zcela zrušen. Pořadatelé děkují 
za pochopení a těší se na výroční taneční 
setkání v roce příštím. 

ZRUŠENO: VESELÁ STODOLA II. 
sobota 13. 2. od 15.00 hod.
Spolek Chvalská beseda připravuje pro 
akci další termín v sobotu 13. března.

ZRUŠENO: TANČÍRNA VE CHVALSKÉ 
STODOLE
pátek 26. 2. od 19.00 do 22.00 hod.
 
ZRUŠENO: SOUSEDSKÉ POSEZENÍ 
S HARMONIKOU
pondělí 1. 3. od 17.00 do 19.00 hod.

AKCE PRO VEŘEJNOST  
ÚNOR/BŘEZEN:

VÝHERCEM  

SOUTĚŽE 

O KOUZELNÝ PLAMÍNEK VÍLY 

OHNIVKY ZA MĚSÍC PROSINEC 

SE STAL ALAN ŘEHÁK. 

BLAHOPŘEJE A ZDRAVÍ  

VÍLA OHNIVKA 

STODOLA

LAURA A JEJÍ TYGŘI - KONCERT
pátek 12. 3. od 19.30 do 21.30 hod.
Na koncert se směsí funky, punku, jazzu 
a rockové energie jedinečné kapely Laura 
a její tygři se můžete těšit v pátek 12. 
března. Nebude-li možné koncert usku-
tečnit v plánovaném březnovém termínu, 
máme již rezervovaný náhradní termín 
v pátek 12. listopadu 2021.
Předprodej vstupenek již zahájen 
v recepci Chvalského zámku. Vstupné 
v předprodeji 250 Kč, v den koncertu 
300 Kč.

VESELÁ STODOLA II. 
sobota 13. 3. od 15.00 hod.
Spolek Chvalská beseda srdečně zve 
na odpoledne se skvělou hudbou i ob-
čerstvením. K tanci a k poslechu bude 
hrát Pražský lázeňský orchestr pod 
vedením heligonkářky Ludmily Koutské. 
Součástí programu bude i módní pře-
hlídka dobového oblečení z 30. let.

HORNOPOČERNICKÉ 
STODOLOHRANÍ 
pondělí 22. 3. od 19.00 do 22.00 hod.
Chcete si zatančit společenské tance, 
potkat se s přáteli a prožít příjemný večer 
se skvělou hudbou Bigbandu a Decho-
vého orchestru hornopočernické ZUŠ? 
Právě pro vás je tu Hornopočernické sto-
dolohraní. Sál i nápojový bar s lehkým 

občerstvením se otevírá v 18.30 hodin. 
Jednotné vstupné na místě 80 Kč. Oděv 
neformální ale společenský, čistá obuv.
Těší se na vás organizátoři Chvalský 
zámek a ZUŠ Horní Počernice.
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NEZISKOVKY

I PŘES PANDEMII
SKAUTI STÁLE 
VYBÍRAJÍ 
NA KLUBOVNU

Jelikož pandemie zasáhla i naše skautské středisko, všechny naše oddíly musely přejít na on-li-
ne činnost. Ale i tak neustáváme s jednou pro naše skautské středisko velmi důležitou činností 
a tou je výběr peněz na stavbu nové klubovny. Proč vlastně novou klubovnu potřebujeme? Pro-
tože naše středisko má v současnosti okolo 370 členů, oproti tomu v roce 2018 jsme měli 260 
členů, to znamená, že do třech kluboven, které máme pronajaté, se už teď stěží vejdeme. 

Jak by měla naše klubovna vypadat? 
Především se snažíme, aby byla co nej-
více utilitární, abychom využili veškerý 
prostor, který ve stavbě budeme mít. Jde 
o dvoupodlažní stavbu, která má kvádro-
vý tvar. V nové klubovně chceme mít 
skladovací prostory pro táborové vybavení 
a čtyři místnosti pro klubovny, aby v ní 
mohly být až čtyři družiny skautů či skau-
tek naráz. Samozřejmostí jsou záchody 
a koupelna. Ohledně konstrukce jsme 

stále ve fázi hledání dodavatele, bohužel 
naše možnosti jsou ekonomicky omezené, 
tak hledáme dodavatele, který nám to 
bude schopen zajistit co nejlépe a nejlev-
něji. Co víme, je, že klubovnu si bude-
me stavět svépomocí. Je to ekonomicky 
nejefektivnější varianta. Budeme si tedy 
hledat dodavatele k jednotlivým staveb-
ním komponentům sami. Chceme si, co 
je možné, udělat sami. Myslíme si, že si 
takto klubovny budou děti, které máme 

svěřené, více vážit. Závěrem je nutno 
zdůraznit, že stavba klubovny, byť je pro 
nás důležitá, tak není tou nejdůležitější 
částí v našem skautském působení, tou je 
výchova dětí. Avšak abychom děti mohli 
vychovávat, tak potřebujeme pro to mít 
prostory. Naše prognózy jsou takové, že 
bychom do dvou let klubovnu mohli mít. 

Za skauty: 
Jan Haken

LÉČBA DUŠE – PSYCHIATRICKÉ  
A  PSYCHOTERAPEUTICKÉ CENTRUM
ve spolupráci s jazykovou školou ANDRESIUS

NOVÉ KURZY ANGLIČTINY A NĚMČINY 
PRO ZAČÁTEČNÍKY, FALEŠNÉ 
ZAČÁTEČNÍKY A MÍRNĚ POKROČILÉ
v útulném prostředí a za vedení přívětivého lektora chceme spojit učení  
a trénování paměti 

čas:  skupinová výuka v úterky od 16,30 a od 17,45 cena 100 Kč  
individuální výuka v pátky během celého dne cena 250 Kč

místo: Léčba duše – terapeutická místnost, Lipí 2556/3 Praha - Horní Počernice

Lektor: Mgr. Václav Ondráček  

telefon: 737 770 363, 739 396 965
e-mail: andresius@post.cz

www.andresius.cz

otevírá v ÚNORU 2021 pro všechny lidi mladé duchem
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ON-LINE, ALE ZVESELA!

Každý oddíl se k této výzvě postavil jinak, po svém, a my máme ze všech velkou radost! 
Ať už je to pravidelné plnění všemožných výzev, nebo třeba společné pečení, či rovnou 
on-line víkendovka. Všechny aktivity aspoň trochu narušují domácí rutinu. 

Nezahálíme ani v našich dalších záměrech – začátek stavby naší klubovny je blíž 
a blíž. Moc nám v tom pomáhají jak pravidelní dárci, tak i ti příležitostní. Spolu s tím 
se chystáme i na drobné úpravy našich již existujících kluboven, včetně té ještě nehoto-
vé v prostorách počernické fary. 

Nezbývá tedy než vám v duchu jednoho z bodů skautského zákona „Skaut je veselé 
mysli“ popřát hodně zdraví a abychom se, až to situace dovolí, zdárně sešli i naživo!

Za středisko Oheň: 
Martin Philipp

Úspěšně se nám povedlo přivítat nový rok. I tak se leden 
bohužel i nadále nesl ve znamení distančních programů. 
Naše vedoucí ani děti ale něco jen tak nerozhází, a tak stále 
děláme vše, co se jenom dá zpoza obrazovky zvládnout.

Vážení přátelé, jsme 
opravdu rádi, že díky 
nadšení našich malých 
zpěváčků, společné 
radosti ze zpívání a pře-
devším přízni a podpoře 
rodičů, za kterou všem 
velmi děkujeme, může 
náš sbor pokračovat 
ve své činnosti i přes 
stávající epidemiologic-
kou situaci naplno dál.

I přesto, že bohužel nebylo delší dobu 
možné fungovat normálně a vídat se 
na živých zkouškách, tak jsme našli 
a stále hledáme různé cesty jak být 
v kontaktu a jak v této době s dětmi co 
nejlépe pracovat na dálku, nacvičovat 
nový repertoár, společně si hrát a zpívat, 
aby nám to všem přinášelo potěšení.

V tuto chvíli Rokytka otevírá on-line 
zápisy na druhé pololetí. Pokud máte 
doma děti, které rády zpívají, tak neváhej-
te a přidejte se k nám! Informace o sboru 
a ukázky naší práce si můžete jednoduše 
vyhledat na webových stránkách Rokytky 
www.sbor-rokytka.cz nebo nám napsat či 

zavolat. Děti si také mohou sborové zpívá-
ní vyzkoušet na ukázkové hodině nebo se 
připojit k naší on-line výuce.

V Rokytce zpívají v různých odděle-
ních děti od 3 do 18 let. Máme poboč-
ky v Horních a Dolních Počernicích 
a ve Kbelích. V Horních Počernicích 
zkouší přípravná oddělení Rokytky – malí 
Beránci a starší Pramínek, jejichž zkoušky 
se konají pravidelně ve čtvrtek odpoledne 
v rodinném centru Mumraj nebo on-li-
ne přes MS Teams v podobných časech 
v době od 16.00 do 18.30 hodin.
Pevně věříme, že nám situace postup-
ně umožní zpívat a pokračovat běžným 

způsobem a v rámci tohoto pololetí 
proběhnou normálně také plánované 
akce a koncerty. Rokytka by měla vy-
stoupit 11. dubna na benefičním kon-
certě na Chvalském zámku, chystáme 
pro vás slavnostní jarní koncert, pro děti 
pak soustředění a týdenní letní tábor, 
abychom si společně vynahradili čas, 
kdy jsme se nemohli vídat. A když nebu-
de možné zpívat ve vnitřních prostorách, 
budeme zpívat venku. Těšíme se na vás!

Zuzana Celerýnová, 
sbormistryně přípravných 

oddělení Rokytky

ROKYTKA ZAHAJUJE  
DRUHÉ POLOLETÍ

NEZISKOVKY
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FOTOSERIÁL

ZASNĚŽENÉ  
POČERNICE
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od soboty 6. února  
až do úterý 16. února 2021

MASO  

První stanoviště s mapou stezky 
najdete u Divadla Horní Počernice. 

Délka trasy 2,5 kilometru.

PUSTNÍ

NA TRASE VÁS ČEKAJÍ:

• fotografie z průvodů Horními 
Počernicemi z předešlých let,

• krátké povídání o historii tradice,

• jednoduché úkoly a hádanky  
pro děti (papír a tužku s sebou),

• sladké překvapení pro děti 
v závěru stezky.

TÝDEN aneb z Divadla až na 
Chvalský zámek

MČ Praha 20, Chvalský zámek, Molechet, Divadlo Horní 
Počernice, Junák – český skaut, DDM Horní Počernice, 
Mumraj a restaurace Sezóna

srdečně zvou na procházku dočasnou naučnou stezkou

Zpestřete si procházku Horními 
Počernicemi a projděte se sami trasou 

tradičního Masopustního průvodu.

Právo

INZERCE
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MUMRAJ

RODINNÉ A KOMUNITNÍ  
CENTRUM MUMRAJ
Mezilesí 2058/6 
Praha 9 – Horní Počernice 
Více info k programu a rezervace u Hanky: 
hana.schovancova@domumraje.cz 
nebo 775 720 585 
WWW.DOMUMRAJE.CZ

Milí přátelé Mumraje,

bedlivě sledujeme situaci a stejně jako vy se 
nemůžeme dočkat, až se uvidíme osobně. 
Hledáme cesty, jak přinášet radost i v této 
době. Pokud vás napadá další aktivita, kte-
rou byste uvítali, napište nám na e-mail:
info@domumraje.cz.
Přejeme sílu, energii a hodně klidu.

Hana Holá a Barbora Zálohová 
vedení Mumraje z.s.

* Aktivita je podpořena v rámci projektu Mumraj 
je vícegenerační dům, který je podpořen 
z dotačního programu Rodina Ministerstva 
práce a sociálních věcí. Za podporu projektu 
děkujeme také Hl. m. Praha a MČ Praha – 
Horní Počernice.

NAJDETE NÁS NA FB
facebook.com/domumraje

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

ZÁBAVA PRO CELOU RODINU

DEKOROVÁNÍ KERAMIKY A SKLA  
Dračky – rukodělné dílny 
3. 2. od 19.00 do 22.00 
Proměňte s námi obyčejnou keramiku ve 
vaši vlastní designovou řadu nádobí za po-
moci malování na porcelán a leptání skla. 
Lektorky: Šárka H. a Dana S.
Cena: 370 Kč
Uskuteční se, pokud situace dovolí.

Pod křídly Mumraje vzniká skupina tatínků, kteří mají chuť vymýšlet 
program pro své děti předškolního věku ve stylu „S tebou mě baví 
svět”. Smysl této skupiny je prostý. Děti i tátové se vyblbnou a najdou  
k sobě cestu. Maminky si odpočinou a celá rodina bude šťastnější. 
• Jsme ve fázi tvorby konceptu společně s tatínky a je prostor přidat  

se právě TEĎ. 
• Nebo nám dejte vědět, že chcete být mezi prvními, kdo se dozví  

o konkrétní akci, ke které se může přidat. 
• Stačí napsat na e-mail: tatinci@domumraje.cz.

 foto: archiv Mumraje

ROZKVETLÝ STROM V RÁMEČKU
Keramický podvečer
16. 2. od 18.00 do 19.30 
Nechte pod vašima rukama vykvést strom 
z hlíny, který ozdobí váš domov. 
NOVINKA: Nabízíme možnost vyrobit 
si strom v bezpečí domova. Stačí si u nás 
v průběhu února vyzvednout hlínu s po-
drobným návodem a poté přinést hotový 
výrobek zpět k vypálení a nabarvení. 
Lektorka: Lada Husová 
Cena: 320 Kč

DOPLŇUJÍCÍ ZÁPISY DO KURZŮ 
na 2. pololetí 2020/21   

TENTO ROK BUDE 2. POLOLETÍ 
PROBÍHAT OD 8. 3. DO 28. 6.

VOLNÁ MÍSTA:  
• Výtvarka pro děti ZŠ, mládež  

a dospělé,
• Keramika pro děti, pro rodiče  

s dětmi, 
• Zpívání pro radost (10–100 let),
• Dětský pěvecký sbor Beránci 

(3–6 let),
• Jemná jóga pro ženy, 
• Aj konverzace pro dospělé  

s hlídáním děti.

 foto: archiv Mumraje

PRŮVODKYNĚ DOPOLEDNÍ  
HERNOU (PONDĚLÍ  A STŘEDA)

• Máte malého lezce či chodce  
a chcete s ním trávit čas ve  
společnosti milých maminek  
a jejich dětí?

• Chcete si vyzkoušet, jaké to 
je vést malou skupinku podle 
sebe?

• Hledáte místo, kde se budete 
cítit dobře a vaše dítě bezpečně 
a spokojeně?

Herna trvá 2 hodiny. Program, 
který vede průvodkyně je na 30 
minut. Zbytek času je volný pro 
děti, nová přátelství a popovídání 
si u kávy nebo čaje.
Momentálně herny nefungují. 
Začnou, jakmile to situace dovolí.

Jak spolupráce funguje a co za ni 
nabízíme vám zodpoví Dana: 
dana.irglova@domumraje.cz. 

HLEDÁME 

TÁTOVÉ SPOLU S DĚTMI

 foto: archiv Mumraje  foto: archiv Mumraje

MUMRAJ  
BAZAR
Díky vám dáváme věcem, které 
jste nám darovali, druhý smysl  
v našem on-line bazaru. 

Co v bazaru najdete?
• Hračky,
• deskové hry a knihy,
• potřeby pro děti,
• oblečení a obuv.
Bazar najdete na facebooku.
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Z KAŽDÉ 
BEZVÝCHODNÉ 
SITUACE VEDE 
CESTA VEN

Duše sice není vidět, ale někdy může velmi bolet. Lidí, kteří potřebují 
psychologickou či psychiatrickou pomoc, stále přibývá a současná situace 
k tomu bohužel přispívá. Naštěstí jsou již pryč doby, kdy návštěva takového 
zařízení byla tabu. Dnes víme, že se rozhodně není za co stydět a pečovat o svou 
duši je velmi důležité, stejně tak říct si o pomoc jak řešit své psychické problémy.  

ROZHOVOR

Centrum Léčba duše vede v Horních 
Počernicích MUDr. Ivana Kozlová, která 
má dvě atestace v oboru psychiatrie, je 
držitelkou funkční licence v systematické 
psychoterapii. Dokončila dlouhodobý 
výcvik v psychoanalýze v rámci České 
psychoanalytické společnosti. Pracovala 
ve Výzkumném ústavu psychiatrickém, 
v Psychoterapeutickém středisku Břeho-
vá, jako konziliář v Nemocnici pod Pet-
řínem, LRS Chvaly a dalších zařízeních. 
Od roku 2003 vede privátní psychiatric-
kou a psychoterapeutickou praxi. Věnuje 
se především léčbě depresí, úzkostných 
a posttraumatických stavů, neurotických 
potíží a poruch paměti. Pracuje jako 
individuální a skupinová psychoterape-
utka, a to přístupy vycházejícími z psy-
choanalýzy. Je členkou České lékařské 
společnosti Jana Evangelisty Purkyně, 
členkou České psychoanalytické společ-
nosti a Mezinárodní Psychoanalytické 
Asociace. 

Jak dlouho v Horních Počernicích pro-
vozujete Léčbu duše?

Jsme zde od roku 2015, kdy jsme 
toto centrum otevřeli. Na začátku jsme 
poskytovali zejména psychiatrii, a o dva 
roky později jsme rozšířily naše zařízení 
o psychoterapii a klinickou psychologii, 
díky čemuž máme větší kapacitu pro 
psychoterapeutickou práci. 

Kolik vás zde nyní pracuje?
V tuto chvíli jsme zde ve třech, jsem 

psychiatrička a zároveň psychoterapeut-
ka, Kateřina Pospíšilová a Klára Ježková 
jsou psychoterapeutky, a ještě do našeho 
týmu patří kolegyně, které nám pomáhají 
s diagnostikou i supervizí-Lívia Mayerová 
a Zdeňka Košatecká.

Jaký je hlavní rozdíl mezi psychiatrem 
a psychologem? Je to tak, že psychiatr je 
lékař a může předepisovat léky a psy-
cholog se zabývá rozebíráním problému 
a nalezením správné cesty bez farmak?

Toto je častá otázka, klienti často přijdou 
za psychiatrem a očekávají psychoterapii, 
nebo obráceně. Psychiatrie je lékařský obor 
zakončený atestací a hlavní charakteristika 
je, že lékař může předepisovat léky na roz-
díl od klinické psychologie, kde psycholog 
nemá lékařské vzdělání a pomáhá psychia-
trovi se specifickým rozeznáním diagnózy, 
umí různé testové a diagnostické metody 
a také poskytuje psychoterapii-tedy léčbu 
rozhovorem.

Přichází k nám lidé s dlouhodobými 
potížemi, které můžou být například 
partnerské, rodinné, ve vztazích, úzkostné 
stavy, strach z lidí, strach komunikovat, 
různé fóbie,školní fobie u dětí - strach ze 
zkoušení, dlouhodobé stavy smutku a my 
se je nejdříve snažíme podpořit v tom, aby 
nám řekli svůj životní příběh a my tak do-
kázaly rozpoznat, zda pro něj bude vhodná 
léčba psychoterapeutická, či budou na pře-
chodnou dobu potřeba již farmaka. Často 
se stává, že je léčba kombinovaná. Někdy 
přijde člověk však v tak vážném stavu, že je 
potřeba mluvit i s jeho rodinou, případně 
i navrhnout hospitalizaci. 

Ono rozhodnout se, že už nechci být 
na problém sám a překonám ostych jít 
na psychoterapii, je opravdu těžké. Je rozdíl 
ukázat u lékaře bolavé koleno či vyrážku 
anebo odhalit svou duši, povídat o sobě 
a o tom, co mě trápí, s čím si nevím rady, 
čeho se bojím, za co se stydím… Na první 
schůzce se klienti často i rozpláčou a pocítí 
úlevu, že už na problém nejsou sami, že se 
začalo vše řešit. Samozřejmě zde platí lé-
kařské tajemství neprolomení mlčenlivosti, 

vše zůstává mezi lékařem nebo terapeutem 
a klientem. Často je pro klienty léčivé už 
to, že se rozhodnou udělat ten první krok 
a vyhledají pomoc.

Mluvíte o strachu ze zkoušení u dětí, 
provozujete i dětskou psychologii?

Neposkytujeme služby pro děti, pracu-
jeme jen s dospělými, ale stává se nám, že 
k nám přijdou rodiče s dětmi okolo 16, 17 
let a pokud je dobrá spolupráce s rodinou, 
tak se snažíme pomoci i jim.

Jaké druhy psychoterapie poskytujete?
Jsou různé druhy terapie, v zásadě to mů-

žeme rozdělit na poradenskou, direktivní 
a pak hlubinnou, nedirektivní, zaměřenou 
na vztahy a emoce. V direktivním přístupu 
se učí klient relaxaci, nacvičuje asertivní 
komunikaci, pracuje na fobiích a úzkos-
tech, na odstraňování příznaků, na úlevě 
od symptomů. Nedirektivní terapeutický 
přístup jde více do hloubky, do emocí, je 
víc vyprávěcí, terapeut nepůsobí tolik jako 
poradce, ale spíše důvěrný průvodce. Jsme 
akreditované pracoviště, všichni jsme prošli 
dlouhými a náročnými terapeutickými vý-
cviky. Upřednostňujeme psychodynamický 
hlubinný přístup, a podporujeme klienta, 
aby porozuměl tomu, co cítí, dokázal se 
podívat do minulosti, proč se jeho rodiče 
chovali tak, jak se chovali, zda neměli sami 
nějaká břemena, jaká byla rodinná konste-
lace, zkrátka pomáháme pochopit životní 
příběh a podívat se na svůj život jinýma 
očima a zkusit změnit svou přítomnost 
a budoucnost.

Kromě individuální psychologie posky-
tujeme i skupinovou terapii, která probíhá 
tak, že je uzavřená skupina maximálně 
osmi lidí, kde je jeden nebo dva terapeuti. 
Na skupinovou terapii chodí lidé, kteří mají 
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ochotu rozumět sami sobě, změnit na sobě 
problematické věci, lépe komunikovat s lid-
mi, vyrovnat se s minulostí. Terapie je jed-
nou týdně hodinu a půl a trvá obvykle rok 
až dva. U klientů dochází k sebeodhalení, 
všímají si druhých, učí se naslouchat a být 
v kontaktu s emocemi svými i druhých 
lidí, a mají ihned zpětnou vazbu. Vypadá to 
na první pohled jednoduše, „obyčejné lid-
ské“ povídání si a osobní, hluboký rozhovor 
v kruhu trochu připomíná to, jak dříve lidé 
sedávali u ohně a povídali si. Skupinová 
terapie má však velkou až magickou sílu. 

Také organizujeme semináře, které na-
zýváme „Umění klidu“, kde se učí relaxace 
a zvládání stresu. Vede je kolegyně Kate-
řina Pospíšilová a jsou určené i pro širší 
veřejnost.

Často hovoříte o tom, že se lidé mají podí-
vat na své dětství, jak je rodiče vychováva-
li. Připadá mi, že hodně problémů zřejmě 
vzniká v dětství na základě výchovy a lidí, 
kteří nás v dětství ovlivňují, je to tak?

Dá se říct, že velká část psychických 
potíží souvisí s našim dětstvím a vývo-
jem v rodině. Přicházíme na svět přes své 
rodiče, a to, jací jsou lidé, jak vyrůstáme, 
je naše pečeť. Každý máme jedinečnou, 
unikátní rodinu, neexistuje, že by se opa-
koval nějaký životní příběh. Dlouhodobější 
psychoterapie má za cíl změnit naše vnitřní 
myšlenky, zafixované stereotypy, problémo-
vé chování, komunikaci s lidmi, nejistotu, 
nízkou sebeúctu, a tak je vždy podstatné 
vracet se k původní rodině. Neznamená to, 
že řešíme jenom minulost, spíše hledáme 
v psychoterapii vzorce které vznikly „tehdy 
a tam“ a co s námi dělají „teď a tady“. 

Ne každý ale řeší celý svůj život, hodně 
lidí přijde, když zažije momentální akutní 
životní krizi, přitom vyrostli v harmonické 
rodině. Často jsou to lidé, kteří zažijí tra-
gickou událost, autonehodu, dluhy, nemoc, 
rozvod, teď v pandemii zvýšený stres, 
zkrátka události, na které již naše emoční 
rezervy nestačí, vyčerpají se a tak se ob-
vykle rozvinou poruchy spánku, nervozita, 
psychosomatické problémy, ataky panické 
úzkosti, známky vyčerpání, či dlouhodobé-
ho stresu.

Kdo jsou nejčastěji Vaši pacienti?
Nejvíce přicházejí lidé, kteří mají úz-

kostné poruchy a neurotické poruchy, což 
znamená trvalejší úzkost spojenou s náva-
lem velké úzkosti, atakami panické úzkosti, 
kde jsou velké tělesné projevy jako je bušení 
srdce, třes těla, motání hlavy a pak se často 
vyhýbají situacím, kde první ataky úzkosti 
zažili. Často je to spojené se strachem z ces-
tování, z velkých prostor, nákupních center, 
nebo dokonce se bojí vycházet z domova. 

Často řešíme úzkostně-depresivní potíže, 
poruchy spánku, pokles výkonu. V psychia-
trii je skoro 50 % klientely řešící tyto akut-
ní potíže, další cca 20-30 % jsou celoživotní 
dlouhodobé duševní nemoci, tam spadá 

bipolární porucha, schizofrenie a další 
nemoci, například depresivní poruchy, 
které se opakují. Tam je léčba náročnější 
a dlouhodobější, ale i u těchto duševních 
potíží může zlepšit stav právě psychoterapie. 
Kolikrát jsem viděla, že tito lidé nikdy ne-
vyhledali psychologa a jen brali léky a když 
pak začali chodit na skupinové terapie, tak 
se jejich život velmi obohatil a zkvalitnil, 
začali mít koníčky, komunikovali, úplně 
rozkvetli.

Mezi naše klienty patří i starší lidé nad 
65 let s poruchami paměti, neurodegene-
rativními změnami na mozku, často chodí 
v doprovodu své rodiny. 

Dále jsou to lidé se směsicí příznaků, 
kterých hlavní problém je, že trpí poruchou 
osobnosti nebo mají výraznější osobnost-
ní rysy úzkostné, vyhýbavé, závislé nebo 
paranoidní, což jim přidělává problémy 
ve vztazích nebo mají poruchy příjmu 
potravy, sebepoškozují se.

Jak dnešní pandemická situace působí 
na pacienty, zvýšil se zájem o psychologii 
teď v době korony? 

Určitě žijeme ve velmi výjimečné situaci 
a opravdu pozorujeme velký nárůst zájmu 
o naše služby. Začalo to hned na jaře 2020, 
stále se to zvyšuje, v posledních týdnech 
výrazně. Přijde mi, že lidé více přemýšlí 
o sobě, o životě, o smrti, o tom, co je důle-
žité, i díky pandemii. Jsme vystaveni tomu, 
že čelíme ztrátě, ztrátě sociálních kontaktů, 
jistot, našich obvyklých činností, někteří 
přišli o práci, existenční dopady se žel jistě 
budou prohlubovat…, bohužel, někteří 
ztratili své nejbližší milované. Ztráta vždy 
vyvolá úzkost nebo smutek. My všichni 
jsme ztratili jistoty, kotvy, přátele, režim, 
spolužáky, trávení volného času, sportování, 
sociální kontakty, a to na každého působí 
jinak, ale na každého to působí. Tady se 
otevírá situace, kdy jsme vystaveni sami 
sobě, otázkám, kdo jsem, co dělám, jaké 
jsou mé vztahy, s tím teď lidé přicháze-
jí. Je to ale právě také čas pojmout život 
jinak, více komunikovat ve vztazích, více 
žít s rodinou, lépe rozvrhnout čas. Každá 
krize je vlastně příležitost začít jinak, něco 
se naučit.

Jsou Vaše služby placeny z pojištění?
Ano, naše zařízení má smlouvy se zdra-

votními pojišťovnami, jen některé nadstan-
dardní služby jsou hrazené přímo klienty.

Je nějaký návod, jak správně pečovat 
o svou duši?

Návod jako recept neposkytnu. Ale 
můžeme si představit pomyslné pilíře naší 
vyrovnanosti, naší harmonie. Abychom 
pevně a vyrovnaně seděli na židli, potřebu-
jeme k ní určitě tři, lépe čtyři nohy. A to 
jsou následující oblasti. První jsou vztahy, 
kam patří rodina, partneři, děti, rodiče, 
přátelé… Je potřeba pečovat o vztahy, snažit 
se o komunikaci, fungující rodina je velká 

jistota v životě, to, že můžu být slabý a ně-
kdo mi pomůže, a že i já jsem pro někoho 
důležitý, že můžu někomu být oporou. 
Mít kotvu. Přátelství je ohromně důleži-
té. Druhá je oblast práce, mít řád, náplň, 
realizaci, čemu se věnuji, co rozvíjím, jaké 
dovednosti mám a co se učím, není to jen 
o zaměstnání, a živobytí, ale třeba i oblast 
dobrovolnictví a celoživotního vzdělávání je 
fajn, být součástí něčeho, něco umět. 

Třetí pomyslná noha jsou koníčky. 
Nebudeme žít jen pro to, že vstaneme, celý 
den jsme uštvaní v práci, a takto je to den 
za dnem a cítíme se jako stroje. I jako do-
spělí máme mít něco, co je obdoba dětské 
hry, na co se můžeme těšit, krása přírody, 
procházky, ruční práce, hudba, sport, umě-
ní, sledovat filmy, hrát si, tvořit… a určitě 
je to intimita, sexuální život. Život nemá 
být jen o užitečnosti, ale i o prožitcích, 
radosti. 

Na třech nohách židle už nespadne… ale 
důležité je přidat i čtvrtou nohu, a tou je 
duchovní rozměr, spiritualita. Nemusí to 
být konkrétní náboženské vyznání, důležitá 
je víra v podstatné hodnoty. Přemýšlení 
nad smyslem života, proč tady jsme. 

Pokud se dostanou lidé akutně do krize, 
tak potřebují neodkladnou péči a každý 
den prodlení může jejich situaci drama-
ticky zhoršit. Jaké jsou u Vás objednací 
lhůty a jak je to v případě pacientů, kteří 
nesnesou odklad?

Pro akutní neodkladnou péči slouží 
krizová centra v Praze, jichž je ale zoufa-
le málo. I nám se stane, že někdo přijde 
v akutní situaci a pokud je to náš pacient, 
u kterého dojde k nějakému takovému 
zhoršení, tak mu poskytneme neodklad-
ně pomoc, ale nemáme kapacity pro lidi 
v krizi je přijmout okamžitě, bez objed-
nání. U nás je aktuálně pro nové pacienty 
objednací lhůta okolo měsíce. Objednávání 
zajištuje obětavě naše asistentka paní Evič-
ka Novotná. 

Udělat první krok k rozhodnutí vyhledat 
psychologickou službu je velmi těžké. 
Musí překonat strachy, stud, překročit 
vlastní stín. Co byste vzkázala lidem, 
kteří váhají, zda se objednat?

Ráda bych vzkázala, že vždy má smysl 
udělat něco dobrého pro sebe, aby náš život 
byl citovější, smysluplnější a spokojenější. 
Pokud lidé mají trápení, které trvá dlouho, 
cítí se beznadějně, bezmocně, neznají 
východisko, pociťují dopad příznaků na své 
pracovní i studijní povinnosti nebo se 
dokonce už objevují černé myšlenky, tak je 
důležité udělat ten první krok a vyhledat 
pomoc. Vždy existuje cesta, a ta může být 
v odborné pomoci. Je možnost zavolat, na-
psat e-mail, což je pro někoho lehčí, vypsat 
svá trápení, prostě nebýt na to sám.

Lenka Bartáková, 
redaktorka
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MŠ CHODOVICKÁ

RODIČE RODIČŮM 
2021 – POZVÁNKA
Máte doma předškoláka? Váháte, na kte-
rou počernickou školu jej zapsat? Zajíma-
jí vás zkušenosti ostatních rodičů? SRP-
MŠ Chodovická, z. s., srdečně zve (nejen) 
rodiče předškoláků na debatu s rodiči 
školáků počernických základních škol.
Představíme FZŠ Chodovická, ZŠ Ratibořická, ZŠ Spojenců, 
ZŠ Stoliňská a Dětský lesní klub V Hájence. V diskusi probere-
me nejrůznější témata: komunikaci ze strany školy a vyučujících 
směrem k rodičům, způsob hodnocení, výuku cizích jazyků, 
organizaci školní družiny, nabídku zájmových kroužků, úspěš-
nost žáků v přijímacím řízení na výběrové SŠ a v neposlední řadě 
i zkušenosti s výukou v současných mimořádných podmínkách.

Vzhledem k současné situaci se sejdeme ve středu 24. 2. 2021 
od 20.00 hodin, tentokrát virtuálně přes Zoom z pohodlí našich 
domovů. Přihlášení účastníci obdrží veškeré informace e-mailem.

Účast je zdarma. NUTNÁ REGISTRACE  
na e-mailu: srpms@ms-chodovicka.cz.

Za SRPMŠ Chodovická, z. s.,
Gabriela Klementová

Máte doma předškoláka?
Nevíte, na kterou počernickou školu jej zapsat?
Zajímají vás zkušenosti ostatních rodičů?

Srdečně zveme (nejen) všechny rodiče budoucích prvňáčků na už 
tradiční diskusi s rodiči dětí hornopočernických základních škol.

 
 

SRPMŠ CHODOVICKÁ, z.s., PRAHA - HORNÍ POČERNICE

Rodiče rodičům

24. 2. 2021 
od 20:00 hodin

Sejdeme se tentokrát virtuálně přes Zoom z pohodlí
našich domovů. Přihlášení účastníci obdrží veškeré
informace e-mailem. Účast je zdarma.

NUTNÁ REGISTRACE NA E-MAILU SRPMŠ
srpms@ms-chodovicka.cz

NUTNÁ REGISTRACE NA E-MAILU SRPMŠ
srpms@ms-chodovicka.cz

     VÍCE INFO:      e-mail: srpms@ms-chodovicka.cz,  facebook: SRPMŠ Chodovická
           web: www.ms-chodovicka.cz

NESEDÍME S RUKAMA  
V KLÍNĚ ANI BĚHEM PANDEMIE
Rok 2020 byl velmi nestandardní. V MŠ Chodovická jsme 
měli velké plány. Řadu z nich jsme museli odložit, ale něko-
lik věcí se nám povedlo realizovat i přes nepříznivou situaci.

Děti si na zahradě hrají v novém dřevě-
ném domečku, který pomohli sestavit 
tatínkové ze SRPMŠ. Za Mikuláše, čerta 
a anděla se letos převlékly paní učitelky. 
Do tradičního balíčku s ovocem a slad-
kými dobrotami jsme přidali dřevěnou 
skládací vločku. Děti tak trénovaly 
motoriku a měly svou vlastní vánoční 
ozdobu. Samozřejmě do školky přišel se 
svou nadílkou i Ježíšek.

Bohužel jsme museli oželet tradiční 
zpívání koled u betléma na školní za-
hradě, ale vymysleli jsme náhradní plán, 
který si děti také velmi užily. Postavili 
jsme betlém, do kterého děti postupně 
vyráběly další a další postavičky. Ráno 
i odpoledne svítil.

V projektu stavby nádrží na dešťovou 
vodu se nám podařilo získat finanční 
prostředky od Magistrátu hl. města Prahy 

i obce Horní Počernice a v současné 
chvíli čekáme na schválení výsledné 
realizace.

Za SRPMŠ Chodovická, z.s., 
napsala Markéta Kronovetrová
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ZŠ STOLÍŇSKÁ

CHVALSKÁ  
ŠKOLA
Ráno, hned jak vstáváme, 
na Chvaly hned spěcháme.  
Co to tady, hola, hola, aha, 
naše Chvalská škola. Rádi 
do ní chodíme a taky se učí-
me. Koronáč nás nezastaví, 
zůstaneme všichni zdraví.

Koronáč nám kazí dětství, kéž bychom 
se zase sešli. Děti mají být pospolu 
a psát ve škole úlohu. Na dálku učení je 
divný, mám z toho špatnou chvíli. A tak 
často vzpomínám, jak ve škole bylo fajn. 
Školnice jí leští, blýská, na schodech 
hned upadnu, koleno si popadnu. Uči-
telky pěkně zdravím, řediteli Březinovi 
s úsměvem se klaním. Krajňáková 
družinářka má paletu křídy, vymaluje 
celou školu, ať se nám tu líbí. Ve třídě 
je bitva velká, holky ječí, piští, kvílí 
a já nemám ani chvíli. Na hlavě mám 
bouli, to dostanu kouli. Strejčková ji 
zamáčkla, krev tekla jak omáčka. Klika 
cvakla, dveře letí, úča vchází do dveří. 
Najednou jsme všichni ztichli, Laluho-
vá přichází. Píšeme a učíme se měkké, 
tvrdé souhlásky, počítáme, násobíme, 
můžeme i pozpátku. Má z nás radost, 
usmívá se, poslouchá nás bystře, celou 
třídu odměňuje, známky dá až příště. 
Martina si vlasy češe, přitom tančí, 
koukejme se. Tančí jako bodlá včelou, 
hlavu zamotanou celou. Any v první 
lavici zkouší novou čepici. Lukáš kouká 
přes brýle a vypadá nevinně. Dan ten 
kope do boty, to jsou ale trampoty. Jana 
křičí – ta je moje. Bota letí, Ela padá, 
dostala s ní do hlavy. Verunka jí zvedla 
a zase si sedla. Julie a Aneta, zpívají 
z okna do světa. Karolína není líná, za-
cvičí si ráda a hned má kamaráda. Já si 
barvy na pleť zkouším. Třpytky lepím, 
nehty brousím. Dívejte se z povzdálí, 
jak jsme všichni nadaní. Angličtina 
to je jazyk, kroutíš pusou, jazykem. 
Zikmundová poradí nám, jak zvládnem 
přízvuk velice. V Anglii se domluvíme, 
na to se těším nejvíce. Niky sedí v lavi-
ci, usmívá se vždycky. Knížku čte pod 
lavicí a mluví dobře česky. Odpoledne 
po škole, jezdí Pepa na kole. S holkama 
se máme rády. Niky, Marti, taky já, ně-
kdy půjdem do kina. Pepa půjde s námi, 
vždyť jsme kamarádi. Na všechny se 
nedostalo, tak snad někdy příště! Naše 
paní učitelko, blíží se nám prázdniny. 
Na shledanou, hodně štěstí, hlavně 
žádné modřiny. Ať koronáč uteče a před 
námi třese se!

Kristýna Těšíková, 
3. B

PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ  
– SETKÁNÍ S PANEM  
MILANEM HERIANEM
Vážení čtenáři, 

chtěly bychom vás seznámit s projektem, 
na kterém už delší dobu pracujeme. Jedná 
se o stěžejní projekt neziskové organizace 
Post Bellum, který má za cíl vyhledávat 
pamětníky 20. století, sbírat a uchovávat 
jejich životní příběhy a zachytit jejich 
očima dobu, kterou prožili. U nás ve škole 
jsme proto rády přivítaly pana Milana 
Heriana, který mimochodem též v mládí 
docházel do školy na Chvaly, a vyzpovída-
ly jej. Ve svých vzpomínkách nás provedl 
svým životem, vyprávěl nám o tom, jaké 
neplechy se spolužáky na Chvalech pro-
váděli, jak poznal svou ženu, o narození 
dětí, vnoučat i pravnoučat a také o his-
torických meznících, které za svůj život 
prožil a jak vypadaly Horní Počernice 

PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ  
– SETKÁNÍ S PANEM  
JOSEFEM ČERNÝM
V rámci projektu Příběhy našich sousedů neziskové organi-
zace Post Bellum jsme měly příležitost vést rozhovor s pa-
mětníkem, ve kterém jsme ho zpovídaly ohledně jeho života 
a jeho prožívání významných momentů naší historie.

Pamětník, který nás ve škole navštívil, 
byl pan Josef Černý, který mimo jiné byl 
i učitelem na naší škole. Během života pů-
sobil jako učitel, ředitel dětského domova, 
školní inspektor.

Jedna ze zajímavostí z našeho rozhovoru 
je, že v roce 1968 měl možnost zůstat a žít 
ve Švýcarsku. Tuto možnost ale nevyužil 
a vrátil se do vlasti. Byl tak prvním, který 
mohl překročit hranice Švýcarska bez víza.

V současné době pracuje na doplnění 
jmen židovských obyvatel na pomník obě-
tí nacismu v Horních Počernicích. 

Bylo velmi zajímavé vidět pohled 
na dobu, ve které vyrůstal. Jsme moc 
rády, že se s námi podělil o svůj životní 
příběhu.

Pracujeme na prezentaci, zkráceném 
audio výtahu a zpracování fotek a těšíme 
se, že na jaře vás s životním příběhem 
pana Černého seznámíme podrobněji.

Kristýna Ludvigová, 
Marie Salvetová,  
Tereza Hemrová, 

9. B 

v průběhu posledních skoro 80 let. Nyní 
příběh pana Heriana zpracujeme a na jaře 
bychom ho rády představily na Chvalském 
zámku i vám. Doufáme, že nám to epide-
miologická situace dovolí. 

Magdalena Králová, Veronika Kalačová 
a Míša Mrvíková, 9. A
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CHVILKOVÝ NÁVRAT 
TÉMĚŘ K NORMÁLU

Přestože jsme si vzájemně nemohli číst 
z obličejů zahalených rouškami, i z pohle-
dů bylo zřejmé, že většina přítomných se 
do školy na prezenční výuku, ale pře-
devším na setkání se spolužáky a učiteli 
opravdu těšila. Během jednoho týdne, 
který měla každá skupina díky rotační 
výuce k dispozici, se dá zvládnout samo-
zřejmě jen omezené množství látky. Jelikož 
je však u nás distanční výuka od března 
už pevně ukotvená, nebylo většinou nutné 
„dohánět“ učivo, a tak jsme dvakrát pět 
dnů využili především k procvičování 
a samozřejmě k testování.

Studenti, kteří se zajímají o moderní dě-
jiny, se zúčastnili on-line vzdělávacího se-
mináře pořádaného Památníkem Terezín. 
Účastníci absolvovali přednášku o historii 
města, virtuální prohlídku ghetta a Malé 
pevnosti, ale také workshop o nacistické 
propagandě.

Třídní učitelé si ani v časové tísni neo-
pomněli se svými svěřenci připomenout 
Vánoce. Na předvánoční aktivity nebylo 
samozřejmě tolik času jako v předchozích 
letech, ale v mnohých třídách proběhla 
v pátek odpoledne příjemná vánoční pose-
zení. Ta se stala příležitostí k normálnímu, 
monitorem nezkreslenému popovídání, 
které nám všem opravdu chybí. A vánoční 
atmosféra dýchla i na obyvatele domova 
mládeže, kteří se společně pustili do výro-
by vánočních svíček pro své nejbližší.

Věříme, že moment stálého návratu 
k prezenční výuce už není v nedohlednu 
a že se snad už v brzké době budeme znovu 
potkávat na chodbách, ve třídách a dalších 
prostorách školy, i když úsměvy zatím 
nejspíš zůstanou skryty pod více či méně 
veselými rouškami.

Petra Bergmannová, 
učitelka SOŠ

Vládní opatření pro oblast školství umožnila před Vánocemi studentům 
i pedagogům znovu zažít pocit skoro normálnosti. Už na konci listopadu 
jsme se začali vídat s našimi maturanty, ve dvou předvánočních týdnech 
se pak ve škole vystřídali žáci všech ostatních ročníků.

ŠKOLY

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA  
PRO ADMINISTRATIVU EU

GYMNÁZIUM CHODOVICKÁ

Již druhým rokem zakládají  na na-
šem gymnáziu studenti kvart v rámci 
předmětu Člověk a svět práce své 
fiktivní firmy. Odborné rady a konzul-
tace  poskytuje Centrum fiktivních fi-
rem /CEFIF/, které patří pod Národní 
pedagogický institut ČR a je hlavním 
pomocníkem a koordinátorem práce 
fiktivních firem v ČR.

Fiktivní firma se podobá reálné firmě 
svou formou, strukturou i funkcemi, řídí 
se stejnými právními předpisy. Simuluje 
reálné podnikatelské procesy ve školním 
prostředí. Jedinou „výhodou“ fiktivní firmy 
je, že při chybách nevznikne žádná škoda.

Fiktivní firmy spolu navzájem obcho-

dují, plní povinnosti vůči orgánům státní 
správy. Přestože jsou peníze, se kterými 
firmy podnikají, pouze fiktivní, ostatní 
činnosti probíhají  jako v reálném podni-
kání – firmy mají své živnostenské listy, 
jsou zapsány v obchodním  rejstříku,  
mají svůj bankovní účet, vydávají platební 
příkazy, vystavují faktury, vyplácejí mzdy, 
platí povinné odvody. 

V průběhu práce ve fiktivní firmě 
studenti zaujímají pozice ve firmě, prochá-
zejí všemi činnostmi firmy, zpracovávají 
pravidla firemní kultury, marketinkovou 
strategii, řeší personální agendu…

Práce ve fiktivní firmě je pro studenty 
příležitostí uplatnit své schopnosti a do-
vednosti ve prospěch celé firmy. Na kva-
litě práce jednotlivce závisí výsledek celé 
firmy. Nutná je vlastní iniciativa při plnění 
uložených úkolů a při řešení problémů, 
samostatnost, kreativita, rozvíjení komuni-
kačních schopností, podnikatelské myšlení 
a také schopnost práce v týmu, přijímání 
odpovědnosti, rozvoj iniciativy a zlepšování 
odborných znalostí a dovedností.

I učitel vystupuje v nové pozici – jako 
konzultant, poradce, instruktor, koordiná-

tor. Nestojí před tabulí a nepřednáší látku, 
nezkouší - radí, koriguje a pomáhá řešit 
problémy.

Na konci pololetí vždy naši studenti 
představují své fiktivní firmy a jejich fun-
gování spolužákům. Tak se stalo i v letoš-
ním školním roce, s ohledem na distanční 
výuku musely však prezentace proběhnout 
on-line. Týmy představovaly své firmy 
a odpovídaly na dotazy vyučujících i publi-
ka. Práci na firmách hodnotily jako nároč-
nou, a to zejména na komunikaci v týmu 
a orientaci v předpisech a nařízeních, ale 
zároveň jako inspirativní pro orientaci 
v podnikání. Navíc tak jako v reálném svě-
tě musely i studentské fiktivní firmy letos 
reagovat na situaci s pandemií, zakládaly 
e-shopy, pomáhaly šít roušky, poskytovaly 
finanční dary zdravotnickým zařízením, 
vymýšlely další on-line aktivity apod.

Činnost ve fiktivní firmě umožnila 
studentům nahlédnout do podnikatelské-
ho světa a mnohým ukázala reálný obraz 
podnikání.

Marie Štěpánková,  
učitelka a koordinátorka FF 

NA GYMNÁZIU SE STUDENTI  
UČÍ PODNIKAT VE FIKTIVNÍCH FIRMÁCH
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HISTORIE DÁVNÁ I NEDÁVNÁ – 143
UDÁLOSTI

Co ještě bylo zaznamenáno, perličky. 

Království České bylo v letech 1769 
a 1770 postiženo neúrodou, jaké nebylo 
pamětníka. Popsána byla u nás násle-
dovně. V roce 1769 pro veliké mokro 
vzrostlo zralé obilí v klasech na polích, 
otavy na lukách shnily, takže nebylo 
obilí na mouku ani krmení pro dobytek. 
K tomu ve dnech 5. a 6. listopadu byly 
velké bouře s větrem, který trhal střechy 
a vyvrátil přemnoho stromů. Následu-
jící rok na svátek sv. Josefa začal padat 
sníh a bez přestání padal celé následu-
jící tři dni a noci, až ho na deset loket 
bylo. Následné mrazy udržely sníh ležet 
až do počátku května. V přírodě za tu 
dobu uhynulo mnoho ptactva i drobné 
zvěře. Velké množství vody z roztálého 
sněhu zůstávalo ležet na polích, takže 
obilí zaseté na podzim všechno vyhynulo 
a ani z podmáčených luk se mnoho píce 
nesklidilo. Opět nastal velký hlad a lidé 
jedli lebedu, otruby i hladem uhynulá 
zvířata. Dalším důsledkem těchto dvou 
neúrodných let byla obrovská drahota 
zejména potravin ještě v dalších dvou 
letech.

Císař Josef II., který přijel do Čech, 
přikázal jako pomoc vydávat z vojen-
ských skladišť obilí a poskytovat půjčky 
na opatření potravin spolu se slevou 
daní. Podle dochovaných záznamů z té 
doby všechny selské grunty v našich pů-
vodních obcích byly půjčkou zatíženy.

V roce 1775 se z přípravných prací k Ro-
botnímu patentu dostaly mezi selský 
lid rozličné zprávy vyvolávající naději 
i na zrušení břemena poddanství. Po vy-
hlášení obsahu připraveného robotního 
patentu se tak formulované úlevy zdály 
být zcela malé a mnoho sedláků na růz-
ných místech v Čechách se shromáž-
dilo a odporovalo vrchnosti. Z bližšího 
okolí se rozhodovali táhnout ku Praze. 
V pamětní knize nedalekého města Če-
lákovice bylo o tomto vzbouření sedláků 
ke dni 23. března 1775 zapsáno: „Přes 
pět tisíc sedláků táhlo přes nás do Prahy. 
V pivovaru, vinopalně a hospodě všechno 
vypili a vyjedli a co nemohli vypít, to 
vytočili na zem. Hlavní proud pokračoval 
přes Brandýs nad Labem a Vinoř. Cestou 
sedláci ve vsích drancovali a vylévali si 
hněv na panských úřednících a nutili 
sedláky z procházejících obcí jíti dále 
s nimi. Před Libní na ně však již čekalo 
jízdní vojsko, které je rozprášilo. Větší 
počet z těch, kterým se nepodařilo utéci, 
vojsko zajalo a čtyři z nich pro výstrahu 
ihned pověsilo. Podobně se vedlo revol-

tujícím sedlákům i na jiných místech 
v Čechách, a tak byl vzpourám učiněn 
rychle konec.“

Robotní patent v úplném znění císařov-
na Marie Terezie vydala 13. srpna 1775, 
a to slavnostním způsobem. K provedení 
v kraji Kouřimském bylo na svolané seš-
losti v Černém Kostelci dne 4. září 1775 
předáno úplné znění všem rychtářům, 
direktorům hospodářských správ a vrch-
nostem. Patentem vyhlášené robotní 
povinnosti byly nejvyšší možné a na vůli 
vrchností bylo ponecháno, zda v termínu 
do 16. října se s poddanými dohodnou 
na případném setrvání na dosavadní výši 
robotní povinnosti, pokud byla nižší než 
patentem vyhlášená výše.

Císařovna Marie Terezie a po ní i císař 
Josef II. ještě do konce tohoto století 
vydali řadu dalších patentů, které se 
dotýkaly každodenního života obyva-
tel. Například tak byla nařízena nová 
(rakouská) měnová a peněžní soustava, 
v život uvedena Tereziánská soustava ber-
ní (daňová) podle níž se z důchodu 180 
zlatých platilo 60 zlatých jako daň. Josef 
II. za čas provedl změnu podle níž ze 100 
zlatých hrubého výnosu se vrchnosti od-
vádělo 30 zlatých daně. Roku 1777 vydal 
císař patent o sčítání lidí, domů a po-
tažního dobytka a roku 1789 dal nově 
vyměřit celou Rakousko-Uherskou zem.

První sčítání v našich původních obcích 
bylo provedeno v roce 1784 a v docho-
vaném záznamu je uvedeno, že v obci 
Hořejší Počernice je 55 čísel domovních 
a v Čertousích 4 čísla náležející k pan-
ství Michelskému a 8 čísel náležejících 
k panství Chvalskému. V obci Chvaly 
bylo 38 domovních čísel a v obci Svépra-
vice domovní čísla čtyři.

Další rozsáhlá část záznamů v první 
Hornopočernické kronice je věnována 
změnám ve vlastnických vztazích všech 
hlavních gruntů, v období 16. až 18. 
století. Jako nahlédnutí do majetkového 
poměru předků, různosti změn a ocenění 
majetku - zestručněný výtah ze zá-pisu 
k jedné z usedlostí:

Usedlost (grunt) nazývaný „Snejdárkov-
ský na chlebově" po jeho prvním držiteli 
z počátku 16. století je jako nově kupující 
od něj uveden Valenta. Ten usedlost 
v roce 1539 prodal za 78 kop Šimonu Fir-
basovi z Husince. Ten ji pak prodal roku 
1545 rytíři Janu Jiřímu Šejkovi z Olbra-
movic, který byl příbuzným Jeronýma 
Čejky, držitele Chval a statku v Čertou-
sích. Jan Jiří Čejka prodal usedlost roku 
1549 za 150 kop rytíři Burianu Gukrovi 

z Tamfeldů. Ten usedlost později po-
stoupil své sestře Mandaleně Cukrové 
a jejímu choti Matouši z Rottenfeldů. 
Ti pak roku 1576 prodali usedlost paní 
Anně Komédkové z Kopřic, manželce 
urozeného pána Komédky z Rovin, pod-
komořího u desek zemských za 600 kop. 
O devět let později vdova Anna Koméd-
ková prodala usedlost za 650 kop Svato-
šovi Kozáčkovi, který ji roku 1597 v ceně 
700 kop prodal Adamovi Housenkovi. 
Jako součást tohoto prodeje byli uvede-
ni také 4 koně, 5 krav, jalovice, býček, 
10 ovcí, 6 prasat, 14 slepic s kohoutem 
a nářadí k obdělávání polí. V létě 1609 
vdova Kateřina Housenková za stejnou 
cenu prodala usedlost svému zeti Vítovi 
Staňkovi ze Sokolce u Poděbrad, který ji 
ještě týž rok prodal opět za stejnou cenu 
700 kop Zikmundu Lukešovi. Zámožný 
rod Lukešovský se ve válce třicetileté 
rozprchl a usedlost s jednopatrovým 
stavením zpustla a byla opuštěna. Roku 
1661 část pozemků za krčmou Sychrovka 
byla oddělena k panskému dvoru v Čer-
tousích. Roku 1671 se zpustlé usedlosti 
se zbytkem polí ujal za 40 kop Jan Černý 
a hospodařil na ní do roku 1682. Po jeho 
smrti si usedlost pronajal Matěj Honzák 
a hospodařil zde do roku 1694. Dne 8. 
února 1695 za 160 kop, podle odhadu 
rychtáře Jiřího Nováka, koupil usedlost 
syn Matějův Jan Honzák, který ji 10. 
prosince 1738 postoupil svému synovi 
Jiřímu. Za něj vyhořelo obytné stavení. 
Po jeho smrti administrátor univer-
zitních statků nesplnil jeho testament 
ve prospěch jeho syna a usedlost vzal 
do držení panského.

Podobně bez sestručnění jsou zazname-
nány majetkové změny u dalších used-
lostí. Bylo jich u každé mnoho. Vyčíst 
z nich je možno také propojování dění 
a osudů lidí s obcí Chvaly i Svépravice, 
ale ojediněle i k jiným místům.

Ve druhé polovině 17. století se v obcích 
počaly vedle usedlostí na půdě obecní 
i na půdě panské budovat chalupy s po-
zemky k obdělání. Chalupník na obec-
ním pozemku z malého políčka platil 
malou daň. Panský chalupník míval po-
zemek několikanásobně větší a chalupu 
mu stavěl majitel. Z pozemku i chalupy 
pak odváděl daň často až čtyřikrát vyšší 
než chalupník na obecním a navíc měl 
i robotní povinnost.

O dalším dění z života předků opět  
v pokračování.

Ing. Hubert Antes,  
kronikář
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Malý okruh začíná u kapličky sv. Anto-
nína ve Svépravicích. Ulicí Dobrošovskou 
se vydáme z kopce dolů na jih. Po tři sta 
metrech ulice lemovaná vilami kon-
čí a po asfaltové cestě zatočíme mírně 
doprava, přejdeme přes můstek a vpravo 
uvidíme hladinu Xaverovského rybní-
ka. Rybník cesta lemuje po levé stra-
ně kousek od protihlukových zábran 
u dálnice. Po dvě stě metrech dorazíme 
k hrázi. Neodbočíme na ni, ale půjdeme 
dál a po sto padesáti metrech odbočíme 
vpravo. Mezi vzrostlými stromy se klikatí 
zrevitalizovaný Svépravický potok. Právě 
této části s meandry a tůněmi, které 
pomáhají zadržet vodu v krajině, se říká 
V Ladech. Po dřevěných lávkách přejdeme 
přes vodní zátočiny a po asfaltové cestě se 
po druhé straně vrátíme asi do poloviny 
rybníka a Věžickou ulicí dorazíme po pěti 
stech metrech zpět ke kapličce. Necelé dva 
kilometry hravě zvládnou i malé děti.

SPORT

VYCHÁZKA  
K MEANDRŮM  
V LADECH

Velký okruh, pro ty kdo chtějí ujít aspoň pět kilometrů, můžeme začít v Jeřické aleji. Je-
řickou ulicí se vypravíme mírným svahem k malebnému parčíku Na Pozorce, park budeme 
mít po levé ruce a brzy dorazíme kolem zalesněného pahorku do ulice Podůlší. Přejdeme 
Božanovskou a uličkou pro pěší Nad Návsí dorazíme ke kapličce sv. Antonína s prvním 
kilometrem v nohách. Dál půjdeme stále dolů Dobrošovskou až se přiblížíme dálnici a po le-
vém břehu obejdeme Xaverovský rybník. Tady začíná krajinný park V Ladech s meandry 
a lagunami, které můžeme pozorovat z obnovených mlatových cest s dřevěnými lávkami.  
Nejviditelnějšími znaky obnoveného parku jsou revitalizované hráze rybníků, vyčištěná 
řečiště Svépravického potoka s mnoha zátokami, ale málokdo ví, že zde bylo také vysazeno 
16 500 kusů od jedenácti druhů dřevin. My můžeme zkusmo spočítat vysazené lípy a duby 
podél cesty k biologickému rybníku. U jeho zadního ramene si můžeme udělat druhý zářez 
za další kilometr. Jdeme dál po levé straně rybníka. Vlevo můžeme vidět čerstvě osazenou 
lesní školku, před námi se zdvíhá dálniční křížení. Když dorazíme k hrázi, vydáme se po ní 
doprava staletou alejí topolů a lip. Na druhé straně hráze se můžeme rozhodnout, zda se 
vrátíme po druhé straně obou rybníků zpět ke kapličce a do Jeřické ulice, nebo se projdeme 
místy, které stále vypadají tak, jako okolí rybníků ještě před pár lety. Vydáme se po pěšině 
z křižovatky na druhé straně hráze směrem do polí na severozápad. „Zemí nikoho“ kolem 
chatek a bývalé zahrádkářské kolonie, po které zbylo jen pár okrasných solitérů, dojdeme 
k osamělé vile z devatenáctého století, kde žila Jekatěrina K. Breško-Breškovská, přezdívaná 
babička ruské revoluce. Za ní začíná ulice Na Chvalce. To už máme v nohách čtyři kilometry. 
Ulicí Na Chvalce se vydáme do mírného kopce, přejdeme Božanovskou a ulicí Březovickou 
a Na Bačálkách dorazíme zpět do lipové aleje v Jeřické ulici. 

Lenka Bartáková, redaktorka 
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SPORT

Rok 2020 nebyl pro nikoho z nás lehký. I přesto všechno 
bylo na čase krátké zhodnocení a bilancování nad uplynu-
lým rokem. Některé věci se podařily, některé ne. Ale tak už 
to v životě a nejen sportovním bývá. Důležité ale je, že jsme 
minulý rok zvládli ve zdraví. A zbylo nám odhodlání se v ná-
sledujícím roce zase se vším poprat.
Závěr roku tedy patřil oslavám našich svě-
řenců, což díky vládním nařízením bylo 
taktéž trochu problém. Po celoroční zá-
sluze jsme děti s radostí trochu odměnili 
za jejich píli a vytrvalost v této nelehké 
době. Jsme rádi, že je můžeme trénovat 
a také za to, že to za dané situace nevzdá-
vají. Trénovat venku po malých skupin-
kách či jednotlivě vyžaduje odhodlání. 
Je skvělé, že mají o sport a bojové sporty 
zájem. Velké díky patří nejen Elišce 
a Péťovi Doležalovi, Matějovi Křemenovi, 
Kačce Molavcové a Magdě Štěpánkové 
(viz foto), ale všem našim svěřencům, dále 
také partnerům, kteří nás i děti podporují 
v cestě za jejich úspěchy..  

Bohužel společné setkání a foto všech 
svěřenců nebylo možné pořídit na-

jednou, pouze po malých skupinkách 
s ohledem na vládní nařízení, v době 
kdy to bylo povoleno. 

Setkání se konala průběžně během 
zimního období, kdy bylo možné shro-
mažďování alespoň několika lidí najed-
nou za dodržení přísných hygienických 
podmínek. 

Celý tým sourozenců Ptáčkových vám 
přeje úspěšný rok 2021, mnoho splně-
ných přání a také hodně zdaru a zdraví 
v novém roce!

Covid zasáhl každého z nás a ovliv-
nil sféry každodenního života, sport 
nevyjímaje. Sport dostává jednu ránu 
za druhou a bude nějaký čas ještě trvat, 
než se vše stabilizuje. My to ale nevzdá-
váme. 

VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ SETKÁNÍ 
TEAMU SOUROZENCŮ PTÁČKOVÝCH

SOKOL HORNÍ POČERNICE  
SE ZÁRMUTKEM OZNAMUJE,

ŽE NÁS NAVŽDY OPUSTIL KAMARÁD 
JARDA MĚŠŤAN, MÍSTOPŘEDSEDA TJ

A DLOUHOLETÝ ČLEN 
VOLEJBALOVÉHO ODDÍLU.

VÝBOR TJ

Leštínská 12, Praha 9 - Horní Počernice 
Mobil: 602 621 719, tel: 224 25 27 67 

Pracovní doba od:  9.00 – 18.00 hod.  
a i v jiných termínech po předchozí tel. dohodě 
E-mail: mgr.svobodova@seznam.cz 

›› právo nemovitostí 
›› rodinné právo 
›› korporátní právo

Poskytuje právní služby zejména v oblastech práva: 
›› exekuce 
›› správní řízení 
›› zastupování před soudy

Advokátní  kancelář

Mgr. Iva Svobodová
advokátka

Pokud chcete, přidejte se k nám a našim 
dalším hornopočernickým svěřencům. 

Martina a Josef Ptáčkovi, 
několikanásobní mistři světa  

v bojových sportech
www.ptackovi.org
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VŠECHNY  

OBRUBY ZDARMA  

PLATÍTE  

JEN SKLA 

• MĚŘENÍ ZRAKU ZDARMA  A BEZ ČEKÁNÍ• DROBNÉ OPRAVY ZDARMA • ČIŠTĚNÍ BRÝLÍ ZDARMA
800 OBRUB ZDARMA
+
Běluňská 2913/11,  
193 00 Praha 9, Horní Počernice
Tel.: 777 700 278
E-mail.: hpocernice@doctoroptic.cz

  OutletOpticCZ       www.doctoroptic.cz

Victoria School s.r.o.
ZŠ: Slavětínská 82, Praha 9-Klánovice 

MŠ: Luníkovská 2454, Praha 9-Újezd nad Lesy
737 456 654, steklacova@victoria-school.cz
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MŠMT

ANGLICKÁ
MATEŘSKÁ

ŠKOLA

v Újezdě 
nad Lesy

Cesko-anglická ZŠ a MŠ v Praze 9

 

individuální přístup

moderní vyučovací metody

 

celoroční program

„učíme se venku“
Přijďte se k nám 

kdykoli podívat.

www.victoria-school.cz

Pokud hledáte pro své děti kvalitní vzd
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Česko–anglická
ZÁKLADNÍ

ŠKOLA
v Klánovicích

angličtina a španělština 
s rodilými mluvčími 
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Knihy a knižní pozůstalosti koupím.
Tel: 286 891 400

Servis, revize plynových spotřebičů –
revize tlakových nádob stabilních.
Realizace a kontroly spalinových cest.
Ing. Tomáš Pinkava
Tel: 608 153 818

Odhady, posudky pozemků,
domů, bytů a projekty provede
znalec Ing. František Smetana.
Tel: 602 970 835, 281 924 588

! Odvoz starého nábytku na skládku !
Naložíme a odvezeme cokoliv. Vyklízení 
bytů, sklepů atd.
Stěhování. Rozumná cena.
Tel: 773 484 056

Koupím byt či dům v Horních Počernicích. 
604 617 788

Instalatér, topenář, svářeč.
Odborně, spolehlivě, rychle.
Voda, plyn, topení.
M. Trnka, tel: 775 961 432 

Oprava žaluzií – výměna vodicích 
lanek – nové žaluzie – vertikální žaluzie 
na lodžie – seřízení plastových oken 
a dveří.
Sítě proti hmyzu.
tel: 733 720 950, pavel.janci@email.cz

Žaluzie, rolety, markýzy, sítě CLIMAX.                     
Mail: p.mikez@hotmail.com, 
tel: 607 719 539

Malování bytu či domu rychle, 
kvalitně a čistě, tel.: 736 734 947       
 
Kácení a řez rizikových stromů. 
Tel.: 606 527 091  
 
Velkoobch. hutním mat. v Praze 9 přijme: 
SKLADNÍKA.
Výhodou jeř.,vazač.průkaz,  
vzv. mzda 26 - 28 tis. Kč.  
Tel.: 731545839,  
e-mail: knourek@technimat.cz

Nabízím pomoc se zpracováním 
podkladů pro daňové přiznání 
fyzických osob za rok 2020. 
Možnost pravidelné spolupráce pro FO i PO, 
vedení daňové evidence a účetnictví.
K. Pecková
Info na 737 441 877  
nebo info@pecka-ucto.cz

Výuka, doučování NJ.
Zkušenosti s výukou na ZŠ.
Kontakt: k.bartova@volny.cz
Tel: 602 330 668

Restaurace v H. P. přijme obědovou 
servírku, prac. doba Po-Pá 10.30-13.30, 
tel.: 728 607 652

Kominictví Němec
opravy, čištění, revize.
775 132 921

Hájek – zednictví – malířství.
Kompletní rekonstrukce bytů, domů, 
nebytových prostor.

Veškeré zednické, obkladačské, 
podlahářské, malířské
a bourací práce. 
Odvoz suti zajištěn.
Mob.: 777 670 326

Prodám 3 ks starožitných postelí, cca rok 
1900, skládací, drátěnky, dřevo třešňová 
dýha. Dobrý stav, cena dohodou.
Tel: 602 236 259

Hlídání dětí
Zkušená maminka tří již dospělých dětí, 
učitelka MŠ s praxí, lektorka dět.jógy 
a flétny vám ráda pomůže s péčí  
o vaše děti.
Volejte: 605 424 865

Doučování AJ a ČJ.
Možné také u vás doma v časech  
dle domluvy.
Tel: 725 057 104

Koupím byt 728 128 732,
RK nevolat.

Doučování a výuka
angličtina a němčina přes skype  
+ osobně žáci, studenti
775 021 174 Hořínková Diana




